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abawy Orackie, które niniejszem wydajemy,
" nie miay drugiego wydania i nigdy nie byy

przedrukowane. Egzemplarz biblioteki Ja-

gielloskiej , z którego rzecz przedrukowalimy, jest

cay i dobrze zachowany, ma tylko brzegi obcite; for-

mat wiartkowy (szeroko 15, a wysoko 19 centy-

metrów) ; ma kartek 13 , bez paginacyi , z sygnatur

A— D, po cztery kartki (wic na D pozostaj tylko

dwie) a po 31 wierszy na stronie. Kada karta uj,,tg.

w ramki z prostych linij , których jest po jednej od

strony wewntrznej i od dou, a po dwie od strony ze-

wntrznej i od góry. Na odwrotnej stronie karty tytu-

owej jest spory, niezgrabnie wyrzezany herb Radwan,

pod nim 8 wierszy, a na nastpnej stronie dalszych 15.

Na czwartej stronie, zreszt cakiem czystej, w samym
rodku, drzeworyt, z poet uwieczonym, grajcym na

cytrze i podpisem (w drzeworycie samym) His artihus

musa jare. A. Z. Na stronie pitej zaczyna si dedy-

kacyja, zajmujca dwie karty i majca , midzy dwie-

ma gómemi liniami, paginatk yw, z napisem: przed-

mowa. Na stronie B zaczyna si poemat szwabach
drukowany. Zabawy orackie zajmuj dwie karty

i maj te same wyrazy w paginatce. Na stronie B3 roz-

poczyna si „Czasu wiosny zabawa" i zajmuje trzy

strony. Odtd paginatka ma stale na lewo wyrazy:
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Zabawy orackie, a na prawo kolejno: Czasu
wiosny, potem Lata wesoego, Czasu jesieni

i Czasu zimy. Pod tytuem may drzeworyt przed-

stawia ork.

Na odwrotnej stronie karty B4 tytu: Lata we-

soego zabawa i drzeworyt przedstawiajcy eców.
Jesienna zabawa rozpoczyna si na karcie C2, a na

jej odwrotnej stronie Zimy zabawa. Pod pierwszym

z tych tytuów drzeworyt przedstawia toczenie wina a pod

drugim izb sklepion, w której na prawo siedz ludzie

l)rzy stole, a na lewo kobieta z podgit po pas sukni

greeje si przy piecu.

Na karcie D2 nieznaczonej, czterj' wiersze do Zoi-

lusa, któni znów odbito kursyw, a ostatnia strona nie

zadrukowana.

Poemacik ten, wcale udatnym wierszem napisany,

^N-ydajemy w szeregu przedruków ksieczek o gospo-

darstwie traktujcych, chocia w treci swojej daje da-

leko wicej materyau do historyi kultury. Nie jedyna

to praca tego autora, dla tego te nie uwaalimy za

konieczne zajmowa si ju teraz zebraniem dat do jego

ycia lub prac oceny.

Jeowskiego Oekonomja, rozszerzony plagiat ze

Supskiego, bya wydana dwa razy. Pierwsze wydanie

u Marcina Filipowskiego wyszo w r. 1638, drugie

w dziesi lat póniej. Z tego drugiego znajduje si

przedruk w Bibliotece staroytnej pisarzy polskich K. W.
Wójcickiego w tomie II z r. 1843 na str. 204—264.

Innych póniejszych wyda
,

prócz tych dwu
z XVII w., nie znam. Plcze si jednak po bibliografiach

i hteraturach wzmianka, e Jeowski napisa jeszcze

Ekonoma Sarmackiego, który mia wyj w r. 1632.



Poszukiwaem go wszdzie bezskutecznie i jestem pra-

wie pewny, e to faszywa wiadomoci. Poda ja bo-

wiem po raz pierwszy jezuita Józef Jabonowski w Mu-
seum Polonum, Leopoli 1752, w którem roi si od rónych
bdów. Tu na str. 97 czytamy, e Jeowski napisa:

„Aeconomus Sarmatiae in 4-to Vilnae 1632.

Aecouomia v. ordo occupationum terrestrium, me-
lior editio Cracoviae 1648. '^

Jest wic mowa o dwu wydaniach, w których

data drugiego jest prawdziwie podana, a pierwszego i data

i miejsce i tytu poprostu zmylone.

Wydanie z r. 1638 jest formatu wiartkowego,

prawdopodobnie (miaem egzemplarz biblioteki Jagiello-

skiej, mocno w górze obcity) 22 cm. wysokoci a prze-

szo 15 cm. szerokoci, bez paginacyi, z sygnatur A—G,
po cztery kartki, a po 24 wiersze na stronie.

Na odwrotnej stronie karty tytuowej jest herb

Kozarogi a pod nim wiersze. Dedykacya Prumieskie-

mu, wierszowana i drukowana kursyw, koczy si na
górnej stronie karty Bg. Ezeca; Do Czytelnika,
drukowana aciskiemi zgoskami, zajmuje trzy nastpne

strony. Na karcie C drzeworyt (6^/2 do 8Vo) przedsta-

wiajcy upraw roli, stoi na czele ustpu: Czasu wio-

sny zabawa, który, tak jak i reszta ksiki, druko-

wany jest szwabach. Zabawa wesoego lata, na

karcie C3, ma na czele drzeworyt przedstawiajcy

niwo. Na karcie Dg rozpoczyna si: Czasu jesieni

zabawa drzeworytem, na którj^n wida winobranie.

Czasu zimy zabawa rozpoczyna si na karcie Eg;

na drzeworycie od góry izba sklepiona, piec z wygrze-

wajc si niewiast, godownicy przy stole i muzyka,

a niej baba gotujca przy kotle zawieszonym na a-
cuchu. Zabawy ziemianek cign si od karty F^.



na pó strony G, gdzie rozpoczynaj si: Zbytki
i fortele miejskich biaogów, koczce si na

ostatniej stronie. Na teje cztery wiersze Do Zoilusa
drukowane kursyw.

Wszystkich wierszy jest 1064, a porównywajc
2^bawy orackie Supskiego z t Oekonomi Jeowskie-

go przedstawia si ^Knlzia ich treci w nastpujcy

sposób:



u Jeowskiego za znajdujemy je tak zmienione.

Naprzód gdy Phebus, spdzi nieg z pola i lody,

A z róde smacznych sodkie wynikaj wody,

Ziemia farbista rozpuszcza zielone kosy,

Trzody sa w polach, ptacy krzycz pod niebiosy, itd.

W innych razach zmiany sa znaczniejsze, albo przez

to, e wyjtki z trzech wierszy stopi Jeowski na dwa,

lub e bra tylko pewne wjTazy albo wjTaenia z poe-

matu poprzednika do swoich wierszy. Tym sposobem

poematu Supskiego powstao wierszowanie daleko

nieudolniejsze, bez wdziku, nieraz rozwleke i nudne.

Jednake liczne dodatki, jaskrawo wystpujce w dwu-

krotnie prawie wikszej sumie wszystkich wierszy,

wskazyway, e pracy tej, wydajc Supskiego, pomin
nie mona. Nie mona te byo myle o tem, eby po-

da tylko to, co jest wasnym utworem Jeowskiego,

z tego powodu, poniewa zmienia w bardzo wielu ra-

zach porzdek wierszy Supskiego i wciela je do ca-

kiem innych czci swej przeróbki.

Zgodziwszy si raz na to, e jego utwór zasuguje

bd co bd, zwaszcza dla dwu kocowych czci na

ogoszenie drukiem, trzeba byo porówna dwa jego

wydania i rozstrzygn, któremu przyzna pierwszestwo.

Wydanie drugie, w takim samym formacie i przez

t sam oficyn wydane co pierwsze, zawiera 25 kart

oznaczonych .sygnatur A—G2, co by dawao kart 26,

gdyby nie to, e sygnatura jest pomylon, opuszczono

bowiem C3.

Dedykacya wierszem opuszczona, zreszt rzecz caa

rozszerzona, co si najlepiej okae przy nastpujcem

zestawieniu:



Wydanie 1. Wydanie 2.

Do Czytelnika wiersz \ . 50
Wiosna > 110
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NA ZACNY KLEJNOT STAROYTNY
RADWAN.

Za króla Bolesawa, gdy bya potrzeba,

Sam pan Bóg by ukaza t chorgiew z nieba.

GWy Rusniacy zuchwali Pol!*k najedali

Z wojski swemi ; a wszake namnicj nie wskórali,

h Bo Radwan m senleczny poszed ku nim niiele,

Acz w ten czas, jak naprtce nie mia ludu wiele.

Trafi nad spodziewanie na wojsko niemae,

I wnet sprawi on swuj lud majc serce miae.

Itzek do wszytkich: o bracia ju trudno tu min,
le Lepiej si mnie potka<^, lepiej w sawie zgin.

Tam krzyknwszy : IMg z nami : poskoczyli smiele,

I pobili Rusniaków w ten czas bardzo wiele.

W tym nasz chory zabit, chorgiew zgina,

2jacz}in midzy naszymi wielka trwoga bya.

] 5 Ale Radwan dowcipny skoczy do kocioa

Wsi pobliskiej, i porwa chorgiew z kocioa

Tam znowu z onym krzyem pogromi Ruiiiaki,

A upem dosy hojnym ucieszy Polaki.

Potym y w sawie rycerz: a dzi potomkowie

•i o Jego, zacni, potni, cni senatorowie.

Zkd dom przedni i sawny zacnych Zebrzy-

[dowskich.

Dom Cikowskich szlachetny, znaczny i Uchaskich,

I wiele znacznych domów. Przeto Uadwanowic

Sawni zawsze, i bd cni bohaterowie.



JEGO MIOCI PANU,

STANISAWOWI CIKOWSKIEMU,

Z WOJSAWIC
PODKOMORZYCOWI ZIEMIE KRAKOWSKIEJ, CZORSZTYSKIEMU,

BABIMOSTSKIEMU, BOCHESKIEMU, WIELICKIEMU STAROCICOWI,

DWORZANINOWI K. J. M. ETC.

PANU MNIE WIELCE MIOCIWEMU.

Wiedzc ja o zacnoci klejnotu tak staroytnego,

zacnego, sawnej familiej W. M., Miociwy Panie, gdy
nie tylko kroniki i pisma dawne o tera wiadcz, ale

te wiea pami wieku naszego, którzymy tego wia-

domi jako to jest dom zacny. Napati'zylimy si spraw

zacnych niedawno z tego wiata zeszego. Jego M. pa-

na ojca W. M., dobrodzieja mego, a korony tej sawnej

mionika wielkiego, który lata swe pobone w cnotach

wielkich prowadzi, suc rzeczypospolitej korony tej,

i wiele pamitki swej zostawi)vszy, skoczy dni ycia

swego w baczeniu i paniici dobrej, tak jako zwykli

ludzie cnotliwi, poboni schodzi z tego wiata : którego

pami niemiertelna jest i bdzie: z którego mierci

nie tylko wszyscy obywatele korony tej aosni s, ale

i postronne narody, które wiadome s cnót i godnoci

jego w kadej sprawie. Bywajc abowiem w legacyach

czstych do cudzych ziem, umia si tam tak stawi

jak si godzio , i kadego zniewoli ludzkoci sw.
Pomni dobrze królestwo Angielskie i Szwedzkie, wie

Danija i rzesza Niemiecka, Pomorska ziemia i insze kró-
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lestwa i pastwa, do których w wielkich a powanych
sprawach koronnych posany bywa, jako sobie dzielnie

i roztropnie postpowa i pamitk niemierteln zacnych

spraw swych zostawi i tak, e i po dzi dzie pisma

swe cudzoziemcy u siebie maj, które za, wielki klejnot

chowaj: wiedzia abowiem sgosoby jako kogo dewin-

kowa, i doszed takiej perfekcyej , i kady kontent

by z niego, co jest rzecz trudna na wiecie omnibus

placere, miowali go wszyscy, umia si akkoinodowatS

humamtate et benigniUite. A na tyra by zawsze, aby

saw korony rozran»n a mio ludzka zyskawa

móg. Nie way nic prcej i niebezpieczestwa na morzu

i na ldzie, i Wiizytko mu mio byo dla namiUzej oj-

czyzny, korony tej, w której mieszkajc nigdy nie by
bez prace. Bo abo deputatem i posem na sejm , abo mar-

szakiem trybunalskim, cho mia insze zabawy i urz-

dy na sobie, podkomorstwo krakowskie i czworo sta-

rostw: czorsztyskie, babimostskie, bocheskie, wielickie,

czemu wszytkienm podoa tak, i kady kontent by.

Wic i to niepoledniejsza cnota, która w tym panie

tak zacnym bya, i najuboszym niepogardza, ale

wdzicznie przyjmowa sprawy ubogiego i kadego pil-

nie wysucha i susznie odprawi, a przeto kady si

cisn, chwali, bogosawi. Szed torem przodków swych

zacnych , którzy na tym byli . aby przez nie korona

ta ojczyzna syna. Nie wspominam zacnego Mikoaja

Cikowskiego, kasztelana sdeckiego, starost sanockiego,

by i wójtem bocheskim, czeka animuszu wielkiego,

który w Piotrkowie kaza ci posa tureckiego dla

tego, i przystawa polskiego sobie przydanego zabi:

by potym do Turek posem i tam legacyj swoje do-

brze odprawi: wic te i brat jego Jan Cikowski, ka-

sztelan poaniecki , czowiek animuszu wielkiego. Ale
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przytaczam zacne sprawy, godne niemiertelnej pamici

Jego M. pana Stanisawa Cikowskiego, dziada W. M.

kasztelana bieckiego^ hetmana króla J. M. i tu, w Rusi^

w Wooszech, w ziemi Tatarskiej i w Moskwie sprawy

i zasugi, o czym pisma dostatecznie wiadcz. A przeto

ja suga bdc uprzejmym domowi W. M., zamilcze

tego niechc , owszem majc okazyjk ma
,
gar

wierszów o zabawach uciesznych gospodarskich, stawi-

em si tu z nimi przed zacn osob W. M. dobrodzieja

mego, dla owiadczenia posug mych , którem oddawa
Jego M. panu ojcu W. M. dobrodziejom memu. Pe-

wienem abowiem tego, upatnijc z wielu miar i cnót

które si w modym lecie W. M. pokazuj; i W. M^
mój Miociwy pan idc torem przodków swych zacnych,

dojdziesz prdko i snadnie doskonaoci ich. Jako abo-

wiem ziele woniajce kwiat woniajcy puszcza z siebie,

tak z rodziców cnotliwych potomek pewnie bdzie, i ju
jest, w cnotach i postpkach piknych rozsawiony, i daj

panie Boe, co dalej i wicej in annos Nestoreos ja

uprzejmy suga ycz, Racze tedy W. M. mój M. Pan

przyj wdzicznie ten maluczki upomineczek, zaczym

si na witszy nie zdobd, a mnie Miociwym Panem,

racz by.
Naniszy suebnik

Stanisaw Stupski

z Rogowa.

'I>e^-



ZABAWY OHACKIE.

31 e Szczliwy u< czek, który bez kopota

I bez chciwego nabywania zota,

(Które nikomu zbawienia nie daje),

Torem przodków swych na mae przestaje.

O pomp niedba, manio tego wiata,

80 Trawi wessoo w skromnoci swe lata,

Zywie poboniie nabyA^'ajc clileba

Prac sw wiern: wzywa Pana z nieba.

Szczliwy (mówi), który prac ^yje,

Bo z lichwy, z faszu, 7aden nie utyje*

8 6 Acz i to podczas nieco si powiedzie,

Lecz nie dugo trwa, na ze to wynidzie.

Rola najlepsza: rola klejnot drogi,

Buduje gumna, kopy stawia, brogi,

Panem natychmiast uczyni ndznika,

4 ywi bogaczu, to i rzemicliuka.

Przodkowie naszy w rolej si kochali,

A o kontraktach, jak dzi, nie sychali,

A mieli wszytko, W;zytkiego gwat byo,

Dostatek wszelki, pojrze byo mio.

4 6 Kaprzedniejszy to handel rola bya,

Poytki wszelkie cz\-ni i czynia.

Ta skarby mnoy, podpiem czowieka,

Oraeki ij-

w">t dobry

Kol* najlep-

uy li«adel.
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Niedbali

i-atratniey.

Gospodarze

dobrzy.

80

Ta Z ojcem naszym nastaa od wieka,

Ta przodki nasze wszytkie wychowaa,

W kadej potrzebie dostatku dodaa

I nam po dzi dzie udziela obfito,

Za jedno ziarno nagradza sowito.

O rola smaczna, mia i kochana,

Matko uprzejma, nam na ywno dana

Ciebie czci mamy susznie i szanowa.

Kocha si w tobie trzeba i pilnowa,

— Acz sa niektórzy, co ci nie szanuj,

Ale te znacznie nieask tw czuj.

Ndza ich wciera, trapi niedostatek,

Co mieli z ciebie, zgubili ostatek.

— A ci, którzy si w tobie zakochaU,

Z chudych pachoków pany dzi zostaU.

A tym, u których zabiegali chleba.

Dzi za kontraktem dodaj co trzeba.

Bo yj miar jak przodkowie yh.

Nie tak jako ci, co wszytko zgubili.

Przez prónowanie rodziców ich praca.

Dla pompy marnej w niwecz si obraca.

— Trzykro szczliwy co z rol przestawa, ""^^j

Prac sw ywi, temu pan Bóg dawa.

Nie wysadza si na zbytnie potrawy.

Na próne stroje, na wydworne sprawy:

Ale w domku swym usiadszy w pokoju,

Skromniuczko ywi nie mylc o boju,

Ani o prawie: nie zabiega chleba,

Majc go w domu tak wiele jak trzeba.

Dwoi*skiej polewki, ni kufla nie apa,

Ni dla bankietu za panem si sapa.

Woli na gsce karmnej przesta w domu.

Nie deferujc za bankiet nikomu.
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Sam sobie wolen, inszym nie hoduje,

Drzwi i paaców pauskici nie pilnuje.

Na urzd nie chciw, kaduków nie prosi,

Bo ztd uciech rzadko kto odnosi.

8 5 O zabobony niedba tego ^wiata,

Trawi w pokorze pobone swe lata.

A choby przemóg te i na wietne rzeczy,

Niechce, bo widzi, i^e to nic grzeczy,

Nie przekada si na wozy, na konie,

«o Barziej za ten koszt myli o zagonie.

O prónujce nic niedba pachoki,

Gniewa si bardzo na owe podoki,

Któremi panic ziemi umiataja,

Ach i, wstyd wspomnie, same si szargaj : ^*^i* •'•''•

96 Drogich matcryj na szaty szukaj: io8iovtki«.

Có po nich, gdy si w niwecz obracaj.

Kupiby rol za to, co si wóc7,v.

O miy Boe, patrzc Iol oczy.

Gniewa si oracz; utrat tych auje,

100 Ale iz baczy, tego niezhamuje.

Przestawa na swym i kontent na mae.

Zwaszcza gdy jmn Bóg da mu zdrowie wcale,

Niedba o zbytnie mienie i poytki,

Gdy do ywnoci ma potrzeby wszytki.

106 A nie szukajc za morzem ywnoci.

Kaje si w domu ae do sytoci.

Nie nabywajc mieczem krwawym chleba,

Ani przez handel, ma go co potrzeba:

A lepszy go ks najmniejszy w pokoju,

110 Nili marcypan w trwodze, abo w boju.

— Wic u oracza myl zawsze bezpieczna.

Co nadewszystko uciecha iest wieczna. Rwobodn.

... mysi u or«-

Kredytorowie za nim nie woaj, ««» mwu*.
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Ani za uchem pieskowie szczekaj.

116 Kiewie o pozwie ich, nie zna banicyjej,

Siedzi cichuczko na swej kondycyjej.

Woli tymczasem jacha sobie w pole

Stada przepatrza, ogldowa role,

Ni na trybuna: woli strawi w domu,
120 Coby na prawo mia da, abo komu.

Na handlu take nigdy nie utraci.

Ni sie sfrasuje; bo sie z Bogiem braci.

A kto handluje szczerze z panem Bogiem,

Niepodobna rzecz, by mia by ubogim.

125 Przeto szczliwy ten, co tak handluje,

Ndze nie uzna, w niczym nie szwankuje.

Godzien przybyw^a w piarniej, w stodole, ^ 'p'^*™^^

W stajni, w oborach, pojrze mio w pole;

Wszytkiego dosy: rola wszytko daje,

idO A insze handle nie stoj za jaje.

— IMadry to kady, który umiowa
Rol: lecz trzeba aby jej pilnowa:

Rola obfita z ndze wyprowadzi, ^lV^m
A zastawia si i duy nie radzi.

135 yd, ani Uchwiarz tu si nie pov\vi,

Bo gospodarza z domem hojno ywi.
Siedzi cny oracz bezpieczen w swy^m domu,

Zaywa wczasów, nie podleg nikomu.

Ma swe zabawy, zabawy osobne,

140 Do gospodarstwa które s potrzebne.

Temi si cieszy i ztd ma poytki,

A t zabaw przeszed inne Avszytki.

Zimie i lecie ma róne swe sprawy.

Wszytko sporzdzi jak gospodarz prawy.
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CZASU WIOSNY ZABAWA.

1 4 6 Naprzód gdy Phaebus spdzi nieg i lody,

A z róde smacznych wynikaj wody.

Ziemia farbista rozpuszcza swe kosy,

Trzody s w polach, ptacy pod niebiosy

RozUcznych gosów i nót dobywaj,

160 A jakoby si sobie sprzeciwiaj.

Wiosna to zow; trzy miesice niesie,

Marzec i Kwiecie, a Maj pikny w lesie.

Wszytko wesoo i wszytko si mieje:

W ten czas ju oracz jest dobrej nadzieje

:

155 Kada, lemiesze gotuje i pugi,

Sierpy i kosy ostrzy, jedna sugi,

Te i plewiarki; latu si raduje.

Zgoa na wszytko w ten czas si gotuje.

— Poczynaj si ju zabawy jego, ^TL*^;
160 2^bawy mie lata wesoego.

Bo abo z drzewa z ga odcina,

A dobr szczepi aby rosa ina.

Abo co grodzi, abo co buduje,

Stodó i brogów, chlewów poprawuje.

i«6 Zasiewa na jarz, sprawuje ogrody,

A w kadej sprawie upatrz pogody.

Stawy, sadzawki rybi, abo kopie,

Groble naprawia i wysokie sypie.

Abo z pieskami w dbrowach poluje,

170 Abo si trzodom miym przypatruje.

Abo te z siatk na zajca dybie,

Abo z rusznic, gdy mu yto skubie.

Kaczk, kukuk i grzywacza w lesie,
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Te i wiewiórk postrzeliwszy niesie.

17 5 Ptaszta drobne siatkami przykryje,

Gdy hufcem lec : czasem te pobije.

Xa lep, na sówk, abo gdzie u wody,

Gdy upragnione szukaj ochody.

Abo si pszczelnej matce przypatruje

,

180 Kiedy rojc si kupa wylatuje.

Abo ozimia barw z owiec bierze,

Wiedzc e lato w insza ich przybierze.

— A gospodyni kury, gsi sadzi,

Wszytko domostwo swym torem prowadzi,

185 Króweczki doi, odsdza cielta,

A pod owieczki podsadza jagnita.

Tam i sam biey i doglda sama,

Bojc si szkody i sów zych od pana.

Zgoa to trudno spisa wiejskie sprawy,

190 Cnego oracza potrzebne zabawy.

—Ma te czek dworski zabaweczki swoje,

Ale ju róne, których pióro moje

Wypisa niechce, niemie, niewiem czemu.

Mówi, e teraz nie jest czas po temu.

196 Mówi, e si dzi o prawd gniewaj,

A za pochlebstwo opatrzenia daj.

— A ów za co si tylko burkiem bawi,

Intraty nie ma tylko co zastawi.

Ley prónujc, je i pije na to,

2 Zimie i lecie. Ach lato jak lato,

Lecz zima gorsza: przeto gdy nie stanie,

Tych to twych zastaw, biada tobie panie.

Wic te niewiedzie jako ci wytrwaj

W tym prónowaniu, co zabaw nie maja.

205 Jak ich nie tskno. Kada rzecz na wiecie

Niechce prónowa tak zunie, jak lecie;

2

Maonki
jego

zabawa.

Dworski

iywot.

Burkowiiilia

kondycyja.
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Zwierz, ptak i ryba i robak wszelaki,

Czyni cokolwiek, by by niewieni jaki;

Staraniem swoim ywno opa raje,

2 10 I mrówka biedna z lata si funduje,

Te i wiewiórka; gniazdo ich ukae,

Jaka ma ywno, prónowa nie kae.

— Bo z prónowania wszystko ze pochodzi

,

Szatan takowych j)rdko rad uwodzi.

2 1 B Lecz o tym potym : bo to pióro moje

,

Ma teraz insze przedsiwzicie swoje,

Musi si wróci do onickich rzeczy,

A te dyskursy niewiem czy co jjrzcczy.

Jam niewiaflomy; jeli pióro zUdzi,

980 Ten, który wiadom, niechaj sani rozsdzi.

Wszake i si ju wiosna odprawia,

A czytelnika troszk zabawia,

Musz te nieco powiedzie o lecie.

Chocia Zoilus mruczy co i plecie.

LATA WESOEGO ZABAWA.

22B Gdy tedy wdziczne lato si przytoczy,

Patrzajc w pole raduj si oczy.

Wszytko si mieje, wszytko si zieleni,

Ju w ten czas oracz aden si nie leni,

lliik, Lew i Panna nie ka prónowa,
280 W ten czas rk i nóg musi nie aowa,

lio zima j)Ot}Tn przyjdzie z prónowaniem,

Lato acz z prac, lecz p<itym z kochaniem

Ma swe zabawy; jest wprawdzie co czyni.

Bo z lata trzeba wszytkiego przyczyni.

23 5 Z lata zysk bierze oracz z swojej prace.
c*rMb«°JI
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Kae zayna na chleb, na koacze.

Nie prónuj te koniki i woy,

Czeladka wszytka woac do stodoy

I napeniajc ony stogi, brogi,

2 40 A przeto oracz nie bywa ubogi.

Ma do wszytkiegOj wszytko w dom prowadzi,

Majc przy sobie gromad czeladzi,

Jedni po zbou sierpami szermuj,

Drudzy z kosami po kach harcuja.

2 45 Drudzy ogrody, sady rewiduj,

Zgoa na ten czas wszyscy nie prónuj.

A pasterz w polu krzyczy na piszczace,

Siedzc pod dbem wesó, o powace.

A koziekowie przed nim wyskakuj,

26 Owce si pasa, latu si raduj.

Oracz te take siadszy sobie w chodzie,

Pod drzewem piknym, abo gdzie przy wodzie,

Gdzie woda szumi a ptacy piewaj,

Ze wszelkiej miary uciechy dodaj,

25 5 Na robotniki mile pogldajc,

Czasem te dzbana nieco potrzsajc.

Unie tak smaczno na zielonej trawie.

Po onej pracy i miej zabawie.

Abo z krogulcem po cierniskach goni,

2 60 I przepióreczce nie jednej kark zomi.

— onka take jak przyjaciel prawy,
g^^^ibili'*

Te w gospodarstwie pomaga zabawy.

Nabia sprawuje, gsi, kury tuczy,

Abo dziateczki nie prónowa uczy.

26 5 Take czeladk: sama te ochotna,

Nie siedzi próno. Abo koo pótna,

Abo koo chust i szycia piknego

Bawi si pilno, abo dla miego
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Maonka smaczne ])otrawy gotuje,

270 Czekajc z chci, szanuje, miuje.

A wczasów jego ujtrzejiiiie jrzestrzega,

Ko|>otom wszelkim domowym zabiega.

A nakarmiwszy domowniiki wszytki,

Za opatruje swe inne jKJytki.

27 5 Nie tylko w kuchni, b<izie i w oborze,

W chlewach, w pickarniej i w kadej komorze.

Nie tylko w gumnie, gdy móc w stodole,

Ale te biee nie leni si w pole.

Doglda swego, biega i pracuje,

280 Szkody wszelakiej strzee i waruje.

O pomp niedba, nie da si prowadzi,

A te nic potym, kiedy moe chodzi.

— IWzni niektórzy o to si gniewaj,

A maonkom swym sn i sugom aj,

28 5 Ze si prowadzi ka, bdc zdrowe

.Fakby kaliki; i)rzysowie gotowe.

IJo nie jwtrzeba prowadzi zdrowego,

Tylko kalik chromego, lepego.

Wic i pachocy rychlej jej zawadz

89 Wiodc i snadnie w boto j wprowadz.

Chronic swych ciem. A za pani ona,

Dla I>ompy duej rozpuci ogona.

Idzie po bocie, uszarga si wszyka,

Ale za mdrze czyni ta rolniczka.

29 6 Sama po polu biega i po domu,

Wszdzie; nie da si prowadzi nikomu.

— I tak dzie strawi oracz sw zabaw,

Maonka tiike jego swoj spraw;

Unie bezpiecznie oracz w swoim domu,

800 Nie przerwie nikt snu, nie ^vinien nikomu.

Nazajutrz take wesoo gdy wstanie,
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Bogu dzikuje za wszelkie staranie;

Nie trapi go nic. Ale owych ludzi,

Którzy prónuj, zawsze kopot budzi;

305 Chocia na sobie wietny ubiór maja,

Sypia nie mog: bo smtki nie daj.

JESIENNA ZABAWA.

A gdy obfita jesie do nas przyjdzie,

Waga, Niedwiadek do miesica wnidzie,

Abo te Strzelec, jest si czym zabawi.

3 1 o W ten czas gospodarz ma co sobie sprawi,

By czasu zimy na czym nie szwankowa.

Trzeba iby w^czas wszytko nagotowa.

Grona wyciska z winnice zebrawszy,

Owoce chowa z drzewa oberwawszy.

315 A z dbów oad, z buku bukiew zbiera,

W drwa si przyczynia i pszczoy podbiera;

Wieprze, barany tuczy, stawia woy,
Zboa na zasiew gotuje z stodoy.

Te i do targu, pieniiiki prowadzi,

3 20 A w kadej sprawie onki si swej radzi-

onki yczliwej, nie owej co rada Go»pod>nj

TT- !• 1 t • I 1
pijaiiiea,

Kutel wytrzsa, bo tej za porada, szkodnica.

Owszem sie jej strzedz ze wszytkim potrzeba.

Wywlecze z domu bardzo wiele chleba.

ZIMIE ZABAWA.

32 5 Gdy potym miesic z Baranem nastanie,

Wodnik z Rybami
,
ju odpoczniesz panie.

Sawny oraczu, masz z pola, z ogrodów,
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Take z domostwa z potrzeb dochodów.

Ju w ten czas insze sa twoje zabawy:

aso Usiadszy 8obi<', jak gospodarz prawy,

Przy ciepym piecu, abo u komina,

Z miym ssiadem napijasz si wina,

Abo te miodu doma syconego,

Piwa dobrego |)rawie pszenicznego.

B8 5 Cieszy si z letniej oracz ten swej prace,

Kae piec gsi. kiipuny, koacze.

Czstuje, raczy przyjaciela swego.

Te i ocliotna mia onka jego.

Bo i maonka swojego miuj<-.

8 40 Przeto w kim kocha, tego te s/anuje.

O gospodarstwie siedzc rozmawiaj,

Czasem te dworski ywot wspominaj,

Co dzi za czasy i ludzie nastali,

A jacy przed tym za przodków bywali.

346 Tak rozmawiajc ciesz si pospou.

Jedz i pij u hojnego stou.

Czas tedy taki nieco zabawiwszy,

Gocia wdzicznego piknie odprawiwszy.

Ma si gospodarz czym znowu zabawi,

8 60 Bo abo kae wieprze karmne pobi.

Pocie rozwiesza a kiebasy dzieje.

Wina przetacza, z beczki w beczk leje.

Dochód i insze poytki rachuje.

Obory, chlewy ciepem oj>atruje,

36 5 Zrzebcc przejeda, uczy biega w kole,

Czasem te jedzie z chartem rczym w pole.

Liszk, zajca po niegu ugoni,

Abo te w sieciach sarny, wilki gromi,

Abo pod lodem oci ryby bije.

3tjo Dobry gospodarz nigdy nie prónuje.

Gospodyni

dóbr*.
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Do gospodarstwa kiedy ma ochot,

Kady wnet najdzie sam sobie robot.

Ma swe ucieszne rozliczne zabawy.

Lecz któ wyliczy moe wiejskie sprawy,

365 Kto delicyje i poytki wielkie,

Uciechy wdziczne i dostatki wszelkie?

Sam krasomówca tego niewypowie,

A kto niewierzy, niechaj si sam dowie.

— O wsi szlachetna, oraczu cnotliwy,

370 Sposób ywota twego jest szczliwy
I witobliwy; bo myl twa zabawna,

Nie tak wnet zgrzeszy; ju to jest rzecz pewna.

Ale ów, który w prónowaniu ley.

Jak z proce kamie, grzech do niego biey.

37 5 Mdry to kady, co si prcej imi.

Godu nie uzna, tak lecie jak zimie.

Gospodarz pilny prdziuchno si wzmoe,
Abowiem pan Bóg takiemu pomoe.
Dobry to handel kto z Bogiem handluje,

380 Ju ten do mierci ndze nie uczuje.

— Patrz u oracza jak si wszytko rodzi,

Przeto do kramów rzadko kiedy chodzi.

Ma co je, co pi, sukno, pótno w domu.
Te i obuwie: nie da nic nikomu.

3 85 Gani owego, co w swym nie przestawa;

Bo niepotrzebnie pienidze wydawa
Na rzeczy kramne i na insze stroje;

Gupstwem to zowie szuka, majc swoje.

Moe z SAvej weny da urobi czapk,
39 Deli sudze, kopieniak, karwatk.

Moe mie kouch odarszy barana,

A bdzie ciepy jak sobol u pana.

Bót te woowy, a cimy cielce
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Dobre, jak owy co óte panice.

89 5 Tak aic nachodzi w tym. chocia poprostu

A bez utraty i prónego kosztu.

Powiada oracz: e w szarzy chadzali

Przodkowie naszy, o szarat niedbali

I o safian, a pienini byli;

4 00 Piweczko swoje, abo te miód pili.

Rzadko ów trunek co po ósmi groszy,

Bo wnet z kalety pienidze wyposzy.

— Wic te powiada: e przez to nie mamy
Pienidzy, i je indziej wysyamy

4 05 Za sukna drogie, za korzenia zbytnie, ^'J
Za materyje owy nie|X)ytnie,

I za safian, za picia kosztowne.

Te i za fraszki woskie niepotrzebne.

Za pima, tawty i plócienka zote,

4 10 Te za perfumy i kabaty kote,

I za maszkary, które drogo pac^,

Zgoa za fraszki swe ])ienidze trac.

— Dziwi si obcy zbytkom tym w chodzcmiu.

Take i w piciu, w wymylnym jedzeniu.
^"jj^J^".'..

4 1 6 Mówi e to grzech: szydz z nas ))o$tronni,

Sn i poganie, ludzie trzewi, skromni.

Acz nie mie za ze temu, co przystoi,

A zwaszcza panu, bo ma, zacz si stroi;

Musi dogadza swojej kondycyjej,

4 20 Bd urzdowi, abo profesyjej.

Ale tym, którzy dostatku nie maj
A na te zbytki tak si wycigaj.

Dziwna rzecz, e dzi karazNj nie znaj,

Sn.a i na lundysz sudzy si gniewaj.

4 25 Szukaj barwy coby od bawata,

Cho w tym bawacie najdziesz i jaata.
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Nie tylko szlacht. Wic te i na piwo,

Gdy wina niemasz, pogladaja krzywo.

A snad panowie sanii pochop daj,

4 30 Co sie na takie banvy przesadzaj.

By te wioski zbyd i chopki zastawi,

Od adamaszku przecie barw sprawi.

Szat sobola, paasze, kobierce

Adziamskie, bo dzi aden prostych niechce.

4 35 Suba od srebra, ju za nic cynowa,

A co dzie trzeci to baczmaga nowa.

Za psa bróg zboa, abo te za ptaka,

Nic bez muzyki, take bez piewaka.

Nu co kosztuj konie i kareta, •
'^ ""*"'*?''

•^ •« ' I \roznch

440 Tysic zotych da nic to za dzianeta. /.i>>tek.

— Temu wszystkiemu oracz si dziwuje,

A w gowie swojej dziwnie ruminuje.

Mówi : e przedtym, gdy si nie stroili

,

Byli pienini i mnie sie bili.

4 45 Dobry by waach doma uchowany.

Wóz na dwa konia, i chotczy kowany.

Siado ich kilka : a dzi d\\'ie osobie

Siedz w karecie tyami do siebie.

On machin prowadzi sze koni,

4 50 Wóz tylko ciy, nie ci dwa oni.

Ach dziwna sprawa, o wszechmocny Boe,

I któ utraty te wyliczy moe!
Ju temu nie dziw, komu na to staje,

(Acz Bóg o zbytek gniewa si i aje),

4 55 Ale ów, który dla pomp i marnoci,

Dla górnej myli zbdzie majtnoci,

Nie porachuje pierwej swej intraty;

Koszt niepotrzebny wiedzie i utraty.

Chce równo z monym; cignie sie i trawi,

2a
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4 60 Mogc mici ^^^ugo? razem wszystko strawi.

Potym gdy niemasz, dopiero auje;

Nikt go niebaczy, sani za wysuguje.

— Mdry ten co sie z mieszkiem swym rachuje,

Wedug dociodu rozchód swój miarkuje.

przeto oracz gospodarz ostrony,
j^,^^

Gniewa si bardzo na ten rozcliód próny:

I nie rad widzi wszelakiego zbytku

,

I potraw wiele. Mówi, e poytku

Nic ni'przynosz. Jeden za stó sidzie,

470 A przed nim potraw do trzydziestu b<;dzie:

Czasem i wicej, kosztem urobionych,

I rozmaitym knztatcm ozdobionych;

Cukru, rozynków pene, i korzenia. w^u«w«ch

Có za uciech ma tego jedzenia?

475 Czy poje wBBytko? Nie tknie si i pitej,

Nie tak trzydziestej, ale ni dziesitej.

Tylko oglda, rozchwyc wnet sudzy

Abo chopita, za eb chodz drudzy.

A za odwierni, co misy zmywaj,

4 80 One polewki drogie wylewaj,

Co kosztoway z swemi zaprawami,

Wicej nili rzecz, pyn rynsztokami.

Po ziemi j)eno pieprzu i szafranu,

A jako ma byd sporo temu panu?

4S5 Nu co kosztuj wety i zwierzyna, utwu w pi

Cukry rozliczne? Nie wspominam wina, k«.h

Tak wiele na nie pinidzy wynidzie;

Uowa zaboli, gdy rachowa przydzie.

Nu pomoracze, figi, marcypany

4 90 1 insze rzeczy, migday, kasztiny,

Wiele do roku to wszytko kosztuje,

Któ to wyliczy, kto prdko zrachuje?
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cadzozieincy

A za to jeszczb si z nas pomiewaja, z tyeh utr»t

49 5 A susznie, bo ich worki bogaciemy,

Swoje uboem, psujemy, niszczemy.

A moglibymy mia si z siebie nie da,

Bymy tych zbytków chcieli ks zaniedba.

Tskniby Turczyn, Wgrzyn, Woch i Niemiec,

5 00 Te i Angielczyk, kady cudzoziemiec.

Byoby dosy pienidzy i chleba;

Nie szukajc ich, gdy gwat i potrzeba.

Byoby za co walczy i budowa,

Musieliby nas samsiedzi szanowa. ^"^^ " ""*

'' wsx}tki

50 5 — Tak mówi oracz i to upatruje iywuo

Siedzc w domku swym. sobie ruminuje,

I tak rozumie, i moem sie oby
Bez cudzych krain, gdybymy chcieli i
Torem przodków swych. Mamy wszytko w domu,

610 Nie naplatajc rk chciwych nikomu.

Jest chleb, miód, piwo, wena, len i konie;

Moem do Turek nie posya po nie.

Nic po wgierskim, gdy wystae piwo;

Wina sn drugi nie pija jak ywo,

5 1 5 A wdy przecie yw, ba i zdrowszy bpva
;

Niedba cho z pieprzem czsto nie uywa.

Dobra pieczenia górna w tustym wole,

Gska pieczona a kapon w rosole,

I sztuka misa, albo cielcina,

520 Gowizna z chrzanem, z koprem jagnicina,

Prositko tuste, a szperka w jarzynie:

Nie myli drugi nigdy o zwierzynie.

Acz i zajczka moe dosta w lesie,

Czasem i sarn oracz w dom przyniesie.

52 5 O ryb acno, ma sadzawki w domu,
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Dla swej potrzeby i da moe komu.

Bez ceremonii ywi w swej swobodzie,

Je, pije zawsze, nie unie o podzie.

Pomiernie yjc prowadzi swe lata,

63 Niedba o pomp marn tego wiata.

. Na cudze nie chciw , na swoim przcstawa,

Przeto niu pan Bóg wszytkiego dodawa.

Ucieszne tedy s wiejskie zabawy,

Oracki ywot pobony i sprawy.

IX) ZOILUSA abo OBMOWCE.

586 Naturze swej dogadzasz. Bo chociaby zoto

W gb tobie pyno, rzekby, e to boto.

Ja nie dbam, aby chwali. A to jako baczysz

Napisaem. Ty na swym poprawuj, jak raczysz.
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WYDANY
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WSKIEGO, StutJfnta 3ac"fj 9lfat: ^raf.

Non yidi iuflum dereliclum, nec femen ejus uterens panem.

Pfalm : jy.

O fortunatos nimium, bona fi fua norint.

Agricolas: quibus ipfa procul difcordibus armis

Fundit humo facilem vi(flum iuftiisiina tellus.

SVPERIOKVM PERMISS V.



NA ZACNY KLEJNOT K II MOCIÓW

PANÓW PRUMIESKICH.

Cnych Prumieskich dom sawny ma herb za swe

Kozarogi nazwany, prziizacne klejnoty. [cnoty,

iV[ars wadnie kopija, wadnie te i Pelada,

Przcto z obu jjtron zwyka bywa dobra rada.

5 Abowicm gdzie mstwo si)okiije z roztropnoci,

Tara bywa opatrzona ojczyzna dzielnoci.

Czego z tego domu jk) dzi dzie doznawamy,

Których w Koronie mdro, mstwo, dzielno znamy.

Sye ju zacny domie, póki staje wiata,

10 Kwitnc w wysokich cnotach w wiekopomne lata.



JEGO MOCI PANU

P. STANISAWOWI
z PRUMEJ

PRUMIESKIEMU •

MOJEMU WIELCE MIOCIWEMU PANU,

PANU WUJOWI DOBRODZIEJOWI etc. etc.

Z. D. .

Cnotliwego czowieka ktoby chcia mianowa,

Musi si sprawom jego przypatrowatj

,

Jako ywot prowadzi od modoci swojej,

Jako w dobrycli terminaci, w kadej sprawie stoi,

1 5 Pana Boga si bojc z ludmi szczerze idzie,

Prawd mówi kademu, gdy tego czas przydzie.

Co wiksza nikomu czci ni w czym nie ujmuje, Assenutio

Prawd zawsze narabia, nie rad póchlebuje, cic. lib. 13

W kondycyjej swej ywot poczciwie prowadzi, KpistadAtt

20 Przez wszytek czas ycie swe zawsze na tym sadzi.

By w rzeczypospolitej nigdy nie prónowa,
I jej kwoli sam siebie prawie odaowa,
I fatyg niezwyczajnych nie aujc na to,

Zkd saw niemierteln odnosi zwyk za to,

25 wielk pomp tego wiata nic nie dbajc,

Skromnie wieku piknego sobie zaywajc.
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Szcziliwy to jest czowiek, który bez koj)ota,

Nie nabywajc chciwie akomego zota.

yje z swym przyjacielem wiodc szczerze lata,

30 W skromnoci uywajc wesoego wiata,

yje zimie i lecie, majc róne sprawy,

Przy których chwalc Boga jest kademu prawy. """
'"pJ"*

Jeszcze t^iki szczliwszy, co na swym przestjiwa, pi^r* o um-

Który yje w pracy swej, takiemu Bóg dawa, "'^'*

3 6 Taki miernie yjcy, jak przodkowie yli,

Nie tak, jako tenus ci, co wszytko stracili,

Indzie mia z aski paskiej wszytkiego dostatek,

Czynic dobrze powinnym; zost^uiie dla dziatek.

Zal si Boe, e teraz takowi nastali,

4 (Jo prz«!Z pijastwo zbytnie wszytko zutracali,

I dla pompy nikczemnej rodziców ich praca.

A sromota wspomina, w niwecz si obraca.

Nie dziw, kto nie pracuje, ten nie rad szanuje,

lizadko taki w dziedzictwie rodziców panuje,

4 5 Ale kto chce, eby mia wczesne wychowanie,

Potrzeba aby o tym mia pilne staranie,

By si w domu zabawia z pilnoci, przystojnie.

Gospodarstwem, które mu Bóg udziela hojnie;

Tym si zawsze cieszy ma, e ztamtad poytki,

5 Od Boga powierzone, znacznie bierze wszytki.

Naj8zczlii*'szy zaprawd, który tak handluje;

Ncdz(^ nigdy nie uzna, ni w czym nie szwankuje,

Co dzie wicej przy b}'iii'a , w spiami, w stodole,

W stajniach, w oborach mnoho, jK)jrze mio w jX)le.

6 5 Zwaszcza komu pan Bug da myl zawsze bezpieczn Kv».i....ina

Od dugów, nadewszytko jest uciech wieczn.
"^luLlii

Nie pozywa go nikt, ani kredytorowie,

Nie ma adnych kopotów prawnych na swej gowie,

Unie bezpiecznie jak pan. z maonk, w swym domu,
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6 Nie przenvie mu nikt snu, nie winien nikomu,

!Xie frasuje si, yje szczerze z panem Bogiem,

Nie podobna by mia by takowy ubogiem.

Szczliwy taki, który nie zna banicyjej

,

Który siedzc cichuchno na swej kondycyjej

,

6 5 Woli sobie_, tymczasem z ptakiem jecha w pole,

Ogldujc stada SAve, przepatrujac role,

Nieli na trybuna przejeda si co raz.

Co jest z wielkim kopotem i kalecie uraz.

Bo takowy mamie nic nigdy nie utraci

70 I wypi si z pokojem, z kodym si pobraci,

Nazajutrz rano naprzód, gdy wesoo wstanie.

Panu Bogu dzikuje, za wszelkie staranie.

W tobie si to zaprawd by wszytko znajduje,

Stanisawie Prumieski, kady upatruje,

75 A zwaszcza ci, którzy ci dobrze powiadomi,

Zna, e twoich cnót wszytkich janie s wiadomi.

Wielum sysza, którzy si tob zawsze ciesz.

Nie darmo si do twoich rad yczliwych spiesz;

Przyznawaj to wszyscy, mog to rzec miele,

8 e podobnych takowych trudno znale wiele,

Którzyby przodków torem mieli postpowa
I we wszytkim swojego domu naladowa.

W domu twym co za ludzie s i przedtym bvlil

Zacnoci swej i sawy rónie dochodzili,

>5 Niektórzy dostawali broni sawy, w boju,

Nauczeni wymow i rzdem w pokoju.

Kto chce niechaje sobie kroniki przeczyta,

Tam si o przodkach twoich szeroko dopyta.

Bowiem niedosyó na tym, e zacnoci domu,

90 W któryme si urodzi, znajomy kademu.
Nie dosy, e ci zdobi herby 8taro<lawne,

Które pradziadom twoim day dzieje sawne,

3
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Trzy kopije, jelito i z kozarogami, —
Na ten czas gdy nieprzyjaciel praebi drzewcami

«5 Przodka twego, nie tak rany bolay z tego

Jako mia samsiada swego nieprzychylnego — ^•" »^"»

•
*

1 . 1 i
*

j I » •
I

vlolnu».

Przeto im si byc baczysz sawny z przodków swoich Hedod. iib.

Tyra ci wi<*.ej wynosi sawa ze cnót twoich. opeweidies

Wic uwaajc dary boskiej opatrznoci.

100 Niedocigym mym piórem, dla owych zaenosui,

( ) których tu wyrazi krótko nieprzepomnie,

Zwaszcza, których ja wiadom, o tych niej wspomnie.

Kochae si w naukach nad insz« klejnoty,

Które od lioga pyn; torem witej cnoty,

105 Dyrygowa ojciec twój przedsiwzicie twoje,

Aby w akademjach wzi nauki swoje,

Zkd oj<'zynie pociech, ludziom podziwienie,

Twoje, do cnotliwe, przynioso wiczenie.

Bo jak jasna pochodnia w czarnobar>%'ne cienie

1 1 o Wystawiona, daleko miecac swe promienie

(Jczy wi<4u obraca k sobie, równie i ty

Z zawzitego dowcipu wszytkim znamienity.

Maj miejsce twe wota w zjazdach okolicznych,

Na sejmikach, jako i na aktach publicznych;

1 1 B W wielkich sprawach, powanych, radami ratujesz,

I szczliwie w potocznych rzeczach postpujesz,

Zwyke zjiwsze osoby te j)i*zywie8 do zgody,

Z których rzeczp<^)spolita przychodzi do szkody.

/e twej opiece wane sprawy podawaj,

120 }^o bezpiecznie mdremu baczeniu ufaj,

Nu w rzeczypospolitej nigdy nie prónujesz,

Zdrowia i kosztów dla niej zawsze nie aujesz,

Sia ty z siebie czj^ni w te nieszczsne czasy,

A prawie we zym zdrowiu, z wielkiemi niewczasy.

12B Co jest rzecz niepotlobna wytrwa to czowieku
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Co ty znosi, na sobie, w tak dojrzaym wieku

W on czas, gdy Tatarowie, wzgardziwszy przy-

fraierzem, ^"'"y* "-

^
' tanka roku

Wtargnli w ruskie kraje, a pod Budomierzem 1629.

Bronie si im mnie, tak we dnie i w nocy;

130 Niemoge im si wybi, bo nie mia pomocy;

Rozmaite do ciebie szturmy przypuszczali,

Przez trzy dni gwatownie ci bez ogie dostali;

Nieodnieli pociechy, bo prdki bohatyr,

On szczliwy Chmielecki, jako straszny satyr,

135 Zgromiwszy ich, wydar ci z rak prawie pogaskich

I wzi ci z sob zaraz do swych gmachów paskich.

Nu twój syn, Jan Prumieski, jako w wojsku stawa

W kada ekspedycya. nigdy nieustawa,

Rad rzeczypospolitej zawsze suy mnie,
140 Zastawujc si o ni, gdy trzeba, potnie.

Kosztu na to wielkiego namniej nie aujc;
Co ojczynie dobrego to by upatrajc,

Wszytek ten koszt, tak mniemam, z twoich rk
[wychodzi,

Le sawa niemiertelna, zawsze to naorrodzi

145 Co ci to ju kosztuje, miej nadzieje w Panie,
Qui p«triaiii

,
" 1 / I j ^ j couserTave-

Ze si za to królestwo niebieskie dostanie, rint, adiu-

Bo z kim jest Bóg, temu te wiele dóbr dostaje,
^„""^rt'!^

Który hojnie wszytkiego z aski swej dodaje: esseuiisin

Siedzisz jako ziemianin, nie jeste nikomu (tak), *finiu,rio^

15 Zaywasz wczasów swoich, bezpiecznie w swym domu, «""» cu. p.

Jeste sam sobie wolen. inszym nie hodujesz,

Ani drzwi u paaców paskich nie pilnujesz;

Na urzdy nie chciwy, kaduków nie prosisz,

Za co wielk nagrod od Boga odnosisz

;

155 O wysokie honory niedbasz tego wiata,

Trawisz w pokorze piknie pobone swe lata

Sextio.
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Choby te chcia nad inszych i na zbytnie rzeczy,

Wolisz miernie, bo widzisz, ie to nie erzeczy, P^cmonu

Przestawasz na tym, co masz, kontente na mae, me vaieta-

160 Dla tego te Bóg daje, dobre zdrowie wcale.
'"°'*

Masz przyjacioy, sugi, sa te i takowi

Coó zawsze do potrzeby przyby s gotowi,

Bo kto rad przyjaciela swojego miuje.

Takiego te, z rónych miar, pan Bóg opatruje.

1H5 Co si i w tobie samym janie pokazuje,

Przyzna to kady musi, kto prawd miuje.

Pokrewnemi nie gardzisz, ile kto cnotliwy,

W jakimkolwiek jest pierzu, temu jest chtliwy.

Bo hojnoci, szczeroci, wszytkich dewinkujesz

17 o I tym sobie yczliwo u niche kaptujesz;

W potrzebie przyjaciela ochotnie ratujesz,

Chleba swego nikomu w domu nieaujesz.

Udzielasz, z opatrznoci niebieskiej, kademu;
Czynisz dosy we wszytkim powoaniu swemu.

1 7 5 Masz dosy sawy dobrej i ludzkiej mioci

,

Kademu z przyjació swych jeste w yczliwoci,

A zwaszcza komu jeste przyjaciel prawdziwy,

Nie omyli si na tym aden czek cnotliwy.

Wic za takim postpkiem twoim chi'zecijaskim,

1 HO Wiede swe gosj>odarstwo, w przeegnaniu paskim.

Maonk masz, która si pana Boga boi,

Zawsze przestrzega woli twej, jako przystoi,

Dziatki te wychowaa w cnotach osobliwych.

Bo sama jest rodziców zacnie witobliwych;

186 Nie dziw, e si w niej cnoty takie wynajduj,

Bo take jej rodzice z sob postpuj,

Z których susznie przykad bra kade stado moe;
Chowaj e ich, w asce swej, dugo wieczny Boe.
Zyje tedy w tej sawie, ziemianinie zacny.
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190 Na t ksik, coc daj, prosz by by baczny,

Jeli si tam nie mdrze co w niej napisao

Ogarn to rozumem, tak by mi si zdao.

Dla tego j oddawara pod obron twoje,

Z tej miary owiadczajc uprzejm ch swoje,

195 Mam za to, e mnie bdziesz mia w swojej obronie ^^^^''"11^*^*

Jeli si w niej uprzykrz prawda której stronie, cie. lib. is.

Epiat. ad Att.
Nawet tobie samemu wejrze w nie niewadzi

Obaczysz gospodarstwo jako si prowadzi;

Kady niech czterech czci roku upatruje,

200 Jako rok swym porzdkiem czas swój odprawuje;

W kadej wierci niechaj si uczy gospodarstwa,

Chceli, aby napotym nieuzna ubóstwa.

Wejrzyje w t ksieczk miym okiem swoim.

Bd, prosz, szczodrobliwym dobrodziejem moim,

20 5 Jako przedtym askaw by, panie wuju, na mi
I teraz si nie odmie, odda to Bóg za mi.
Niechaje ju do koca pan Bóg ask swoje

Pokazuje, jako zwyk, za yczliwo twoje.

Niech e ci hojnie pan Bog: na wszem bogosawi
210 I wszelakie pociechy przed oczy twe stawi.

Zyje w bojani boej, bdc wdziczen tego,

Zyje jako ziemianin, wedug stanu swego.

--S<^^?>3>-<-



DO CZYTELNIKA SZCZEREGO.

NamiUzy czytelniku, jeli co rozumiesz,

Przypatrz si pilno rzeczom , który czytar umusz,

816 Jeeli masz do tego rozum przyrodzony,

Jaka w ludziach odmiana, jako wiat skaony.

Wszyscymy doczekali takowego wieku.

e si trudno dopyta o dobrym czowieku

;

wieik* od-

Ju teraz zych dostatek , dobrych bardzo mao. ^'?'"^'
|.^

920 Co si dzieje, Pan Bóg wie, przez co si to stao, csmów.

Zaczym radz kademu, by swego ywota
Poprawi na tym wiecie, chceli bez kopota

Wni do nieba, bo pewnie gdy inaczej bdzie,

Miasto wielkiej pociechy, na niskiej usidzie.

S2S Przytym, prosz, uwaaj, co si to pisao

Dla dobrych gospodarzów, bo mi si to zdao,

ebym im pikne sprawy ziemiaskie zaleci,

Take do gospodarstwa zamysy zachci.

Róni rónie sprawuj g03i)odarstwa swoje,

2 80 Których wszystkich nie mogo spisa pióro moje,

Popraw lepiej na swoim
,
jeli co rozumiesz

,

Jeli lepszy gospodarz albo rzdzi umiesz.

Jam jeszcze wprawdzie mody w swych leciech

[gospodarz

,

Niemiej mi prosz za ze, em nie pisa oraz

286 O tak szerokich sprawach, w takim cisjnn miejscu,
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Bo nie wszyscy jednako opywaj w szczciu. Bogosu-

Jednym sia , drugim mniej
,
pan Bóg chleba dawa, uoie dodaje

Jakoby to rozumie racyj mi niestawa

,

wszytkiego.

Trudna dysputacyja koo tego chleba,

240 Poniewa go niebie rze aden, tylko z nieba.

Trzeba prosi pokornie wspominajc ora^ ^* *'^

Chceszli by si dobrze mia potnie lahoral

Owoc pod licie, zoto pod ziemi si kryje,

Znajdzie, kto w liciach szuka i kto ziemi ryje.

245 Wiesz na czem ci naley, lepiej sobie zgadniesz,

Masz tu wszytko wyranie, jeli czego pragniesz.

Ztd si moesz nauczy jako we wsi rzdzi.

Tylko uwanie czytaj a waruj w czym zbdzi
Poprawdzie , e nie w kadej krainie jednakie

250 Widziaem gospodarstwa na wiecie wszelakie,

Bdcy w cudzych ziemiach, wiele upatrajac,

Prawd musz powiedzie , rzeczy nie cukrujc

:

Jakie tam sa we wszytkim porzdki rozkoszne,

Jakie rzdy przystojne , które wam sa gone

,

26 5 I ci to przyzna musza, którzy tam bywali.

Jeli sposobu w rzeczach , bdc tam , doznali.

Dosy o tym
,
gdyem ja ju te rzeczy zwiedzia,

Niechaj te sam spróbuje, kto chce, eby widzia.

Muzo ! mistrzyni wierszów, sporzd serca ludzkie,

2 60 Aby te wiersze moje, te rytmy maluczkie,

Byy wdziczne odemnie, czytelniku zacny,

Na które unienie prosz, by by baczny.



CZA8i: WIOSNY ZABAWA.

Jiolitu liumiim rcnovat nUtam g/ie jileius (irator;

Ouaetttit fif/ri bontu hic nol/i/e foenut habtt.

Niepodobna rzecz opi8a sprawy ziemiaskie

,

Do których si pilne oko przyoy paskie.

2t5 Naprzód gdy riw-bus, 8pc<lzi nieg z pola i lody

A z rzóde ttinacznych sodkie wynikaj wody.

Ziemia farbista rozpuszcza zielone kosy,

Trzody sji w polach, ptaey krzycz |K)d niebiosy,

Rozliczneuii gosami swych not dobywajc
•2 7 Wesoych

,
jakoby si sobie sprzeciwiajc,

W gajach sowiczki , w polach skowronki piewaj,

Z wielk rado.ci pana Boga wychwalaj.

Czemu nam przyganiaj te pUtszta mae?
Temu , widzc nas w subie boej tak niedbae.

•2 7 5 Na wiosn to zowi , co trzy miesice niesie

:

Marca, Kwietnia i Maja, piknie w polu, w lesie,

Jako wianki wi, wszdzie wietrzyk raiy wieje,

Kady wtenczas z radoci jest dobrej nadzieje,

Gdzie pojrzysz
,
jakoby si wszytko miao, w Maju

2>io Mio na wsi i w miecie: i zwierz wesó w gaju,

Pola i ki wdziczne kwiatki wydawaj,
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Zboa , drzewa w ten czas si wszelkie odnawiaj, ^^^ "^

Trawa odrasta , chocia w niwecz si obróci

,

si niewróci.

A czowiek, gdy raz umrze, wicej si nie wróci.

!%5 Oczekiwa na Aviecie wszelakie stworzenie,

A zwaszcza które bierze z soca swe odzienie,

Czeka zboe zemdlone swej niebieskiej rosj,

Raduj si kwiateczki i trawiste kosy.

Gdy rozgrzeje pan Bóg ziemi swoj ciepot,

!9() Czeka wiosny podanej wszytko z ochot.

Raduj si drzewa , sady i winnice

,

Rozmaite zióeczka wynosz z piwnice , ^)

Raduje si wszelki lud , bo sodkie nowinki

Przynosi nam miy Maj, zielone jai-zynki;

195 S to bardzo smaczne rzeczy, zwaszcza saatki,

Miszkulaneyje , szparagi, woskie akotki.'*^)

Szczliwa Ceres bogini na ten czas bya,
Bo instrumenta ziemiaskie ta w^^nylia.

Wtenczas poczynaj si przystojne zabawy:

3 00 Grodzi, szczepi i sadzi, naprwowa stawy,

Ora role, radli, sia, sprawowa ogrody,

A w kadym sprawowaniu przestrzega pogody,

Potym, pozasiewawszy potrzebniejsze wzory.

Rozka chopom pugami zawadzi w ugory.

Pocztek

prcej.

Rola zdawna najlepsza. Rola klejnot drogi

,

Kto jej umie pilnowa, nie bdzie ubogi.

Najprzedniejszy to handel rola szlachcie bya,
Bo ta poytki wszelkie czyni i czynia.

Kola pr«y-

stojoT han-

del laehcie.

') patrz not 1 w 1077—1084.

*) patrz not 2 w. 1085.
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Ta z miym ojcem naszym nastaa od wieka,

3 1 o Ta nain skarby przynosi
,
podpiera czowieka

,

Ta przodki nasze mie wszytkie wychowaa,

Ta ira w kadej potrzebie dostatki dawaa,

I nam take, po dzi dzie, udziela obto;

Bóg za jedno ziameczko nagradza sowito.

Kolf Jad*-

iDowi panBóg

oddat w Sta-

rjin Testam.

81 5

820

825

rola smaczna, poyteczna i kochana,

Z aski Boga miego nam na ywno dana.

Ciebie trzeba sprawowa dobrze i szanowa

,

Trzeba si w tobie kocha, take civ pilnowa.

Acz s niektórzy co ci naniniej nie szanuj,

Ale znaczn nieask te po tobie czuj,

Cz«to ich ndza wciera, trapi niedostatek,

Co troch mieli z ciebie , zgubili ost^itek

;

A ci, którzy si w tobie szczerze zakochali

,

Teraz z ciebie niektórzy panami zostali

,

1 tych , u których przedtem zabiegali chleba

,

Za kontraktem dodaj wszy.tkiego co trzeba.

Utratnicy,

abytiii mar-

notrawcy.

Dobry

KOpodan.

880

Frzodkowif na.-^A> |ii/..uliyiu w rolej si kochali,

O faszywych kontraktach nigdy niesychali

,

Których tych czasów w Polsce podostatku wszdzie.

Bo przed Szoty, /ydami . wioski nie nabdzie

Szlachcic , musi do miasta , bo na wsi nie moe
Wskóra, zdroay wioski; ach któ go wspomoe!

Arendowa mu niechc , mówi : e pienidzy

Wicej daje yd, szlachcic musi zosta w ndzy,

885 Z ubogiemi dziatkami, w niwecz si obraca.

Mieszkajcy na burku wszytko poutraca.*)

llieiiezanie

t <ydl W(i

•alachcie

podroiyli.

Pnet co

(ilachtm

u>oieJ«.

') noU 3 w. 1086— IC^te.
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Wola owym bezbonym , z wiary wykltarzom

,

Co zmylaj pokora, wielkim wykrtarzum.

Nie poywi si teraz szlachcic z majtnoci,

ydzi wszdzie trzymaj co najlepsze woci.
Jak tym pan Bóg nagradza to surowic bdzie,

Ujrzy kady, gdy na sad srogi swój zasidzie,

A zwaszcza tym , którzy s yczliwszy pogastwu,

Wicej chleba dawaj, nili chrzecijastwu, i)

34 5 Wic si sztucznie mieszczanie z szlacht zamieniaj, Miesirunie

Ju si po wikszej czci do wiosek wnaszaj,

Przeto nie dziw, e szlachta do miast si wynosi

Cudzoziemskim zwyczajem , na to si zanosi.

W Polsce dla tego szlachty do popisu mao,
350 W województwach ich przez to sia zuboao.

Przebrao si tych czasów ochotnych do boju,

By mstwem zachowali ojczyzn w pokoju.

Nie prosili przodkowie adnych cudzoziemców,

Ani te zacigali dla pomocy Niemców,

>i 5 5 Sami zawsze
,
potnie , znaczny odpór dali

,

Tacy bracia odwani
,
przed laty, bywali.

Maj te ludzie dworscy zabaweczki swoje,

Ale e od tych róne , których pióro moje

Wypisa niechce, bo jest cise miejsce, czemu,

36 Niewiem, e tu teraz nie jest czas po temu.

Mówi, e si tych czasów o prawd gniewaj,

A za pochlebstwo chwata , nigdy nie naaj.
Lecz o tym potym bdzie, bo te pióro moje,

Majc insze do tego przedsiwzicia swoje

,

s miasta.

szlachta do

miasta.

Ojciyzna

V obronie

sUbieJe.

Dworski

iyirot.

Prawda kole

w ocsy.

») nota 4: w. 1090—1095.
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866 Musiao si powróci do ziemiaskich rzeczy,

Zachowawszy dyskursy, lubo to nie grzeczy.

Ja bdc niewiadomy, jesli pióro bdzi

,

Ale ten , który wiadom , niechaj sam rozsdzi.

Lecz e si ju , w wasnoci , wiosna odprawia,

870 I ciebie, czytelnika, troszk zabawia.

Musz te co powiedzie o wesoym lecie.

Nic na teni rlior Z<>ilu>> mruczy i co plecie.

HQ4^-e:i-



ZABAWY WESOEGO LATA.

Meaaia adett, ooti pienia sata mestor agrorum

Oblitua aomni, congerit, atque cibi.

Gdy si do nas przytoczy wdziczno ciepe lato,

Wielce mamy dzikowa panu Bogu za to.

5 Wszytko si w polach mieje, wszytko si zieleni,

Wtenczas ju dobry oracz robi si nie leni,

Bo kiedy mie lato roboty przytoczy,

Patrzc w pole, na wszytko raduj si oczy.

Kiedy soce gorce dojrzao przywodzi,

aso Wszytkim uytkom ziemskim pikny czas przychodzi.

Rak, Lew, Panna, trzy znaki, nie ka prónowa;
Wszyscy w ten czas rak i nóg musza nie aowa,
Bo bywaj porzdnie ciepe trzy miesice,

Czerwiec, Lipiec i Sierpie, a nazbyt gorce,

38 5 Poyteczne kademu i z miym kochaniem,

Bo zima daje si zna ciko z prónowaniem.

Ma swe pikne zabawy, jest zawsze co czyni,

Zaprawd z lata trzeba wszytkiego przyczyni,

Z lata zysk bierze kady gospodarz z swej prace,

390 Kae zayna na chleb, take na koacze,

Kae sierpy zakada na zboe doirzae, Kondyeyj*

Kupy eców do tego zgromadza nie mae;
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Jedni rzeko, po zbou, sierpami szermuj,

Drudzy chyo, po kach, z kosami harcuj,

89 5 Pogody prosz z nieba, bo siana potrzeba

Dla koni i dla byda, a dla ludzi chleba.

A pan gospodarz z pani siadszy w cieniu, w chodzie,

A bo pod drzewem piknym, przy ciekcej wodzie,

Gdzie woda z krynic szumi, ptaszkowie piewaj,

400 Wszelakiej im uciechy wdzicznej podawaj.

Na robotniki swoje pilno pogldaja,

Z d/.bana sobie ochody czasem podawaj.
"u^i^h"*

I Uik dzie strawi piknie swoj zabaweczk, tiamit^kie.

Potym si te ucieszy z swoj roaoneczk,
4 05 Unie te {)odczas smaczno na zielonej trawie.

Przy on»\j pracy swojej i miej zabawie.

Inszy pilno ogrody, sady rewiduj,

Zgoa natenczas wszyscy nanmiej niepró^nuj.

Nieprónuje czeladka, koniki i woy,

4 10 Z ochot kadc snopki wo do stodoy,

Sprztajc z pól napeniaj brogi i stogi.

Zby pan i z nimi nie by potym ubogi.

Robi, nietskni sobie, pocierajc czoa,

By nie staa na zim pustkami stodoa.

416 Ju gospodarz czeladce nie zda si by srogi,

Gdy poglda na swoje napenione brogi.

Mado wszytkiego jak pan, gdy to w dom wprowadzi.

Czyni dobrze poddanym, take i czeladzi,

A do tego te zawsze ma w czas swój wszelaki,

4 20 Byleby tylko sam chcia, choby uiewiem jaki.

Umie kopotom wszelkim domowym zabiega.

Umie swego dobrego we wszytkim przestrzega;

Bacznie Avszytko sprawujc, rzd dobry prowadzi,

A Av kadej si spraweczce przyjaciela radzi.
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4 2 5^Taka ma by uprzejma mio przyjacielska,

Szczero, zgoda, yczliwo prawdziwa anielska;

Pan Bóg takich miuje i rad bogosawi

I na potomne czasy dziatki ich wysawi.

Znajdzie si czym zabawi, kto chce y cnotliwie,

4 3 Tylko eby swe ycie prowadzi pociwie.

Jedzie w pole z pieskami, w dbrowach polujc,

Dobytkowi si swemu piino przypatrujc;

Pasterz, siedzc pod dbem, krzyczy na piszczace,

Paszcy w polu trzody wesó o powace,

4 85 A koziekowie przed nim saltki wyprawuj,

Barany si tryksaj, drudzy wyskakuj.

Albo te z siateczkami na zajczki posa,

Ze przjTiamniej z dziesici by jednego dosta,

Abo z rusznice kaczk postrzeliwszy niesie,

4 40 Abo grzywacza trafi upatrzywszy w lesie,

Abo gdzie siedz drobne ptaszta, u wody,

Niebota spragnione dla swojej ochody

Abo si pszczelnikowi pilno przypatruje.

Gdy si matka z pszczókami rojc przelatuje.

4 45 Ktoby swoje domostwo sprawowa dozorem,

Tegoby niepodobna rzecz wyrazi piórem,

Który staraniem swoim wszytko upatruje,

yjc w bojani boej, ni w czym nieszwankuje,

Ale nie wiem jako te takowi wji;rwaj,

IB o Którzy w swym prónowaniu zabawy nie maj; wsieika

Co jest, e ich nietskno ? Kada rzecz na wiecie, "x"„uu

Nigdy nie chce prónowa, tak zimie jak lecie;

Zwierzta, ptaki, ryby, robaczki wszelakie.

Czyni cokolwiek, by te byy niewiem jakie.

IB 5 Jak wiewiórka w ywnoci siebie opatruje,
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Jako mrówka maleka z lata si undujo, v

Nu i róna ptaszyna, gdy gniazdo swe ciele,

Kto ich tego nauczy? — a pracuje wiele.

Przyrodzenie naucza take i czowieka.

4 60 By si sir/eg prónowania a pracowa z leka,

Bo zawsze z prónowania wszytko ze pochodzi,

Takowy w dobrowolne ubóstwo przychodzi.

Wszelkie dobra nabyte w dobrym uywaniu

,

Trwaj du<ij, nieli w najlepszym chowaniu.

4H6 Bo ktokolwiek ich wedug potrzeby uywa.
Sam niewie zkd mu wiele dostatków przybyw.a.

A daci pan lióg dobra, bade te ty dobrym, Sciodremu

Nie b<l nazbyt akomym ani nazbyt szczodrym, ***" *
*^*'

Udzielaj swemu miernie, a tak akomego skpemu

470 Przezwiska ujdziesz, ale i nazbyt szczodrego; ' '
*'

Bo nie ten, kto ma zoto, ma pery, bawaty,

Lecz kto swemu udziela, taki jest bogaty. puio powie

Ten jest zwizek mioci, czyni dobrze swemu.

Bliszy ni kocioowi ale powinnemu. PUmo i.

476 Ta jest twoja pociecha, kiedy bogobojnie

yje, który powinny, tego ratuj hojnie;

Ztd doznasz przyjacielskiej zawsze yczliwoci,

Gdy saw niemierteln nagrodzi z mioci.

O któr, e niekt^irzy bardzo mao dbaj,

4 80 Barziej si o nikczemne akomstwo staraj,

W którym jako ciekawi ludzie smak poczuli,

Cnota i boja boa do kta si tuli.

5«-



CZASU JESIENI ZABAWA.

Pampineat novtu en autumnua porrigit uvas

Purpureigue redit vena liuore rmri.

Potym gdy obfita jesie do nas przystpi.

Ju gospodarz z inszemi pracami nastpi.

48 5 Stara si aby wszystkiego w czas nagotowa,

eby czasu zimy w ni w czym nieposzwankowa.

Jak piknie Waga z Wrzeniem równo si zgadzaj a^

Tak te ludzie w stanach swych postpowa maja

A Niedwiadka naladowa i z Padziernikiem,

490 Bo ten kae gospodarstwo wie dobrze wszytkimu

Strzelec jako jest omylny z swym Listopadem,

Zaprawd nam te miesice dobrym przykadem.

Sprztnlicie ju z pola, zasia za potrzeba,

eby zawsze dostawao w domu twym chleba

;

49 5 Spraw na zim dobrze rol zboem zasianym,

eby znowu jesie przysza w wiecu kosianym.

Pan Bóg nam wszystkiego dawa, na tej niskiej ziemi,

Szczodrobliwie nas chowa pod skrzydami swemi.

Za prac piln nasz wszytkiego dodaje,

500 Tylko niech w cnotach czowiek nigdy nie ustaje.

Jesie wino i jabka dawa rozmaite.

Przynosi nam owoce, smaczne i obfite,

k
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Które zwykli potl ten czas obie-ra z winnice

Pozbierawszy z fruktami nosi do piwnice;

605 Winne grona wyciska, z winnice zebrawszy,

Sodkie owoce chowa z drzewa oberwawszy. *)

Nu te i z dbów oad , z buków bukiew zbiera,

We drwa si opatrowa i pszczoy podbiera.

Zboe na siew gotowa, chceszli jx)tcm uy,
610 Wieprze, barany, woy, od potrzeby tuczy,

Chopów dojrze, by dobrze mócili w stodole

,

Kiedy bd zboe sia, jed za nimi w pole.

Wziwszy ])taka na rk i psa nie zawadzi

,

Bo panowie zwierzyn jedz bardzo radzi.

616 Ka uczy biega rebce i przejeda w kole.

By mia naczym poskoczy chyo z charty w pole,

Mode woki nauczy, w jarzmach zaprawowa,

eby Vi, rolej umiay chodzi, nie tacowa,
Stawy, sadzawki spuszcza, a drugie nar}'bia;

690 W kadej sprawie potrzeba czasu nieuchybia

Ka jarzyny w ogrodach rozmaite kopa,
Rzepy w polach, potym je do lochów |)ochowa.

Ju zióeczka i kwiecie barwy swe zmieniaj,

Ju drzeweczka licie swe zemdlae skadaj,
Drzewa, cho s potne, na lesiech szwankuj;
I nam kademu co rok lata swe dojmuj.

Ju zupione s pola z swojej zielonoci,

Pozbey swojej piknej, miej ozdobnoci.

Chwaa Bogu, gdy tobie dosy uczyniey.

Ze ci na zim hojnie, chlebem opatrzey.

Rozmaitych legumin w spiar napeniwszy,

Kozka sypa w piklerzu zboe namóciwszy.

696

Owoc«, win*

obiera.

Ptusoly

podbiera.

rabc*
mode uciT.

680

K*ideiBU

W •pllarni

w piklerzu

dostatki

WiMlkie.

') nota 5 w. 1096—1097. I
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Czasem do miasta zawne, przeda nie zawadzi,

Zleciwszy bogobojnej i dobrej czeladzi

;

5 3 5 Lecz czeladzi yczliwej , tych czasów, nie stao,

Jest kosterów, pijanie, — dobrej bardzo mao. czrUdzi

Przeto panu potrzeba zawsze by ostronym,

A wiedzie komu ufa — dobrym i poboinym.

KieyciH-

iro

Vide cni

6de.

wsi szlachetna 1 o ziemianinie cnotliwy

!

640 Sposób ywota twego jako jest szczliwy

1 witobliwy, bo i myl twoja zabawna

Nie tak wnet zgrzeszy moe, ju to jest rzecz pewna, otiims est

. , . , ,

"
, . ... mors et Tiri

Ale Cl, którzy zawsze w prónowaniu lez,
h<..ninis

Jako z proce kamienie, grzechy dó nich bie. •epuitnr».

5 45 Mdry to kady czowiek, co si pracy imi,

Bo ten godu nie uzna tak lecie i zimie.

Kady gospodarz pilny prdko si wspomoe.

Bo takiemu ask sw pan Bóg dopomoe.^)

Najsprawiedliwszy handel kto z Bogiem handluje, Najpraw-

550 Bo ten, póki yw, ndze adnej nieucznje,
dei i panem

Ale szczliwy ten jest i nad szczliwemi

,

B<^gieni.

Kto si umie miarkowa z postpkami swemi

;

Zaprawd, ju tych czasów, takowych niewiele.

Dziwna rzecz, e obmowców, wszdzie bardzo wiele,

5 5 5 Lecz jako czerw zy drzewu
,
gdy go zewszd toczy,

Tak przyjaciel nie mówic co go boli w oczy.

Ale niemasz , wiecie , w tym adnej wtpliwoci ,

Aby miaa by cnota bez jakiej zazdroci,
^"eu"'

Bo jako cie
,
gdy ciaa zawsze naladuje

,

Yim.tis co-

5 60 Tak za cnot, przeklta zazdro postpuje; ^^ inTidia.

Wic sia jest takowych , co sw agodnoci
Oszukaj, — przestrzegam — zdradhw chytroci.

«) nota 6 w. 1098—1121.

4*
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Kiedy czuja , e co masz , to ci radzi widza

,

Wytrzasnwszy kalet potym z ciebie szydz,

665 Tak zawsze miejska przyja bywa osobliwa,

Nie jednemu si da zna, bardzo jest szkodliwa.

Przeto radz, by kady mia swoje na pieczy,

Chceli sam ij6 w pokoju i mie swoje rzeczy

W cale, eby nie zay o swoje trudnoci,

67 Bo teraz midzy ludmi sia odmiennoci.

Ale jako takowym pan Bóg to nagradza,

W niwecz wszystko obróci — tak fortuna zdradza.

Wszytko si czasu swego wywróci na nice

,

Bo takowym zakryte boskie tajemnice.

6 7 6 Jako naszy przodkowie , o których sychamy

,

Jako yli szczliwie, gdy onych czytamy,

Niodziw, e teraz w Polsce cnoty bardzo mao,

Bo prawdziwych Polaków u nas si przebrao.

Gdyby naszy dziadowie teraz z martwej wstali,

6 80 Pcwnieby wnuków swoich nie zaraz poznali,

Teraz si wszyscy ludzie na wiecie zbicsieli

,

Zaczym te wszelkie rzeczy dobre si zmieniey.

Przed laty ludzie byli tlobrego ywota,

Dawa im Bóg wszytkiego prawie przez kopota,

68 6 Teraz drugi pracuje, i we dnie, i w nocy,

Darmo to, kiedy niemasz od Boga pomocy.

Bd bracie bogobojnym, jeelis cnotliwym,

Bdzie te tobie pan Bóg hojnie szczodrobliwym

,

Da dobre zdrowie wcale, da i majtnoci
,

6 00 Tylko nie bd akomym a yj bez zazdroci

Bo kto pragnie cudzego i swoje utrac,

Na ostatek ze wszytkim w niwecz si obraca.

Miejska

pnyjti.

Moribus an-

tlquia sUt

re« Polona

riiiiae.

Wielka od-

miana

V Polakaeh.

Dawid a.

m6w<.

Paal. 137.

Qaod DOD

capit Cliri-

•toa, capit

fiacas.

-s^l^e^

i



CZASU ZIMY ZABAWA.

Semper hiems senibus meuenda tremeniibu8 aevo

Sed iuvenea regetat, roborat, auge, alit.

Grudzie miesic z koziorcem skoczenie przynosi,

By drugiego doczeka kady Boga prosi.

59 5 Wodnik z rybami siedzc gboko zamkniony,

Mrozem Boreas z rypiejskich gór przypdzony.

Sawny gospodarzu masz z pola i z ogrodów,

Teraz sobie odpoczni, a ciesz si z dochodów,

Teraz ju nastpuj ucieszne zabawy,

60 Teraz sobie usiadszy, jak gospodarz prawy,

Przy ciepym piecu, w izbie abo u komina

Z miym ssiadem swoim napijaj si wina

Abo miodu sodkiego, doma syconego,

Abo piwa dobrego, prawie pszenicznego.

60 B W skrzypce zagrawszy skoczno, w kobz ukraisk,

Uciesz si z paniami, jak cytr hiszpask.

Pan gospodarz z gosciami wesó, chyo skacze,

Pani kae piec gsi, kapony, koacze.

Rozmaite potrawy ochotnie gotuj,

610 Któremi wdziczne gocie chtUwie czstuj.

O gospodarstwie siedzc przy stole gadaj,

Przytym dworski, onierski ywot spominaj:

Jakie to teraz czasy i ludzie nastali.

Dciechy we-

soe ziemiad-

skie > miym
przyjacielem.

Roimowy
gospodarskie

s gosciami

przy stol«.
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wy pilnego

54

Czy te tacy przed laty, za przodków, bywali;

616 Tak z sob rozmawiajc ciesz si pospou,

Jedz smaczno i pij u hojnego stou,

Skoro si z sob troch mile zabawiwszy,

Potem gocia wdzicznego piknie odprawiwszy,

Znowu radzi z maonk o zabawie w domu

680 I co kiedy rozkaza ma porzdnie komu:

Abo wieprze kannne bió, nadziewa kiebasy.

S to rzeczy potrzebne w miesopustne czasy,

Pocie rozwiesza, dobra jest z grochem sonina^)

A zwaszcza dla czeladzi lepsza ni zwierzyna.

62 5 Abo dochód i insze poytki rachuje,

Zasuone pienidze czeladzi gotuje, iiemimniaa

Abo w pole wyjedzie zo psy dla zwierzyny,

Przysposabia dla goci wieej zajczyny,

Samy, liszki, po niegu wilki, w sieciach dawi,
680 Wieprze dzikie, jelenie, — tak piknie dzie strawi.

Abo do asa, po drwa. chopy wysoaj,

Abo pod lodom ryby sieciami apaja.

Kady dobry gospodarz nigdy nie iirónujo,

Do tego, który pilny ie o sobie czuje,

68 5 Zwaszcza do gospodarstwa kiedy ma ochot,

Zaczyni kady wiK^t znajdzie sani sobio robot.

Wielka liczba t«'<ro jest co sie we wsi rodzi,
w»i ywi*

Z której wszelaka ywno do miasta przychodzi,

Lubo to nieporzdne, hojne nasze kraje,

64 Przecie wszelkich dostatków postronnym dodaje,

Jakie id do cudzych ziem od nas dostatki.

Jak wiele pospuszczaj wodami na statki, obce narody

Zkd si wszyscy bogac, zwaszcza cudzoziemcy, bogacemy.

• •) nota 7 w. 1122—1123.
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Sami 8(
Dboemy.

Zkad chleba dostawaja okoliczni Niemcy?

645 Z Polski, ta jako matka wszytkiego dodaje,

Przyznawaja to sami, bo im chleba daje. *)

Wic powiadaj: przez co pienidzy nie mamy?
Temu, e ich za fraszki indziej wysyamy.
Które Szkoci, jako chc, drogo przedawaja,

65 A Polacy dla tego wielka szkod maja.

Pikna to inwencya raz na sejmie bya.
Aby taksa ze czterech stron w Polsce stana;

Lecz gdy u nas panowie co kiedy uradza.

Do effektu dobrego nic nie przyprowadza-,

65 5 Majc tak szczliwego króla Wadysawa,
Zaczym mogc to sprawi, Avielka by to sawa
Bya, bo i to wszytko coby sami chcieli,

A zwaszcza do porzdku, u pana by mieli. 2)

Dziwuj si obcy ludzie zbytkom w chodzeniu,

660 Ze w piciu miary niemasz, w wjTnyslnym jedzeniu: ztytki nie-

-|--v ••• •11- »•! • potnebne.
Uziwuja si pogame, ludzie trzewi, skromni:

Poarszy si Polacy wadz si jak durni.

Przyganiaj temu co na swym nie przestawa,

Co czasem niepotrzebnie pienidze wydawa
6 65 Na marne rzeczy i na insze zbytnie stroje.

Kady taki szalony szuka — raajac swoje.

Maw czym chodzi, ma coje, co pi zawszew domu, ^•'"7

Ma póto, ma obuwie, nie da nic nikomu, ^^ irsiytko

Moe dla czeladzi z swej weny da narobi * ***"""•

67 Z sukna upan, ubiory, kopieniak m-obi.

Moe mie kouch z skóry zewlogszy z barana,

') nota 8 w. 1124—1129.

2) Nota 9 w. 11.30—1141.
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Bdzie jeszcze cieplejszy ni soból u pana.

Dobre boty woowe, pikne i cielce,

A trwalsze sa i lepsze ni óte, panice;

67 5 Nachodzi si w tym piknie, chocia to poprostu,

A bez utraty wielkiej i prónego kosztu.

w PolMeiif

wtsytko

rodsi.

Przodkowie naszy przedtym o szarat niedbali,

Wojewodowie zacni w szarzy wic chadzali,

O adne drogie stroje przed czasy niestali,

680 Bogosawie im jan Bóg, pienini bywali.

Mieli wszelkie dostatki, drugim dodawali;

Switobliwi to ludzie przodkowie bywali.

Acz teraz nie mam za ze temu co przystoi,

A zwaszcza ])anu, który ma, niechaj si stroi

686 Zdrów, bo musi dogadza swojej kondycyjej,

Abo te urzdowi, abo profesyjej;

Ale tym, którzy swego dostatku nie maj,

Zkd si tacy na zbytki wszelkie przesadzaj?

Dziwna rzecz, karazjej teraz juz nieznaj

690 I na lundysz niektórzy sudzy si gniewaj,

Szukaj barwy coby bya od bawata,

Cho w tym bawacie czasem znajdzie i jaata,

Nie tylko szlacht niektórzy te i na piwo,

Kiedy wina niemaj, pogld^ij krzywo. *)

69 6 Wic niektórzy panowie dla pomp i marnoci,

Chcc eby by widziany, zbdzie majtnoci.

Pi, bankietowa tydzie, byle si postawi,

By te i wioski pozby i chopy zastawi.

Nie rachuje dochodów, ani swej intraty,

Przodkowi*

o tbytkl

Diadbali, p*>

ncini byli.

Zbytnie

(truje itaoów

0>d $tBJ.

Sialonego

próine

tbytki.

') Nota 10 w. 1U2— 1149.



700 Wiedzie koszt niepotrzebny i wielkie utraty,

Pod dobra mysia dumy cignie si i trawi,

Mogc mie potym dugo razem wszytko strawi,

Potym gdy ju niema nic, nie rycho auje,

Nikt go wtenczas nie widzi, sam za wysuguje.

57

7 05 Mdry kady, który si z mieszkiem swym rachuje.

Zawsze wedug dochodów rozchód swój miarkuje,

Przeto trzeba kademu zawsze by ostronym,

Moderowa swój dochód i z rozchodem prónym.

Sam pan Bóg nie rad widzi wszelakiego zbytku,

710 Tak czowiek, który przez to adnego poytku,

Niema, jest rzecz szkodliwa w domu i w kalecie.

Wy, cocie spróbowali, lepiej o tym wiecie.

Insza monym, dostatnim, co maj intraty,

Przywioz im z folwarków — zawsze pan bogaty.

715 Czasem sam ze swojemi za stó sobie sidzie.

Rozmaitych pómisków do trzydziestu bdzie.

Jeszcze kosztem niemaym prawie urobionych,

Rozmaitym a nazbyt ksztatem ozdobionych;

Pieprzu, szafranu pene, dostatek korzenia,

7 2 Cytryn, migdaów, cukrów, uciecha jedzenia,

Czy pojedz to wszytko? Nietkn si i pitej,

Nietylkoby trzydziesty ale i dziesitej

;

Ledwo oglda, potym rozchwyc wnet sudzy,

Albo chopita; zjadszy za eb chodz drudzy,

725 Nu odwierni co czyni gdy misy zmywaj?
Jak rozkoszne polewki w rynsztok wylewaj?

Jak wiele kosztoway, z swemi zaprawami,

Wicej ni li sama rzecz, pyn rynsztokami.

W kuchni peno po ziemi pieprzu i szafranu,

rso Jako to ma by sporo takowemu panu?

Nu co kosztuj wety, albo i zwiei"zyna,

Pan B^ si(

gniewa

okrutnie

nm sbytU.

Zbytnia atr«>

t> V potra-

wach.

Priny koast

na wety.
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785

Frukty, cuk.rv rozliczne, niewsponiinam wina,

Foraoracze, migday, figi, marcypany,

Kasztany, insze rzeczy woskie, pannezany.

Sia na to pienidzy do roku wynidzie

;

Pana gowa zaboli gdy rachowa przydzie.

Patrzmy jako wielki zysk z nas postronni maj,

A sromota, bo si z nas za to posmiewaja.

Najszkodliwszy ci bkowie zboru starego,

7 40 Bo pszczoom miód wybieraj z roju nowego,

/al si Boe! e mao mamy roztropnoci,

Trzebaby si nam nauczy od nich mdroci.

Swe szkatuy uboemy, ich bogaciemy.

Przez co si bardzo niszczemy, wszytko tiaciemy.

7 46 Bymy troch roztropniej o rzeczach radzili,

Siabymy ojczynie skarbów przyczynili

Tskniby yd i Turczyn, Angielczyk i Nieuiiec,

Praywiózby Wgrzyn wina. ka7dy cudzoziemiec

Modliby si z towary, leczby je taksowa

7 60 Umie, a nie nadaremno pienidze psowa;*)

Byoby dosy u nas pienidzy i chleba,

Nic szukajc u ydów, kiedy ich potrzeba.

Ale szaty, kobierce i paszcze sobole.

Nie do ydów na zastaw, — pojedz to mole.

7 55 Jttko trac gdy lichw tak wielk im ])ac.

Nie dziw, sia takowych co si z nimi brac.

Wicej ycz panowie temu to pogastwu

I broni ich, nieli swemu chrzecijastwu.

Ach dziwna sprawa, o dobry wszechmogcy Boe,

7 60 Któ fortele nieszczsne tu opisa moe.

Zdrada i

onakauia

*74««aki«.

Wielka Die-

oatronoi

pnecUko
ydom.

i>unwm iiie-

potrzeliua.

») Nota 11 w. 1150- 1171.
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Cnotliwy czowiek bardzo si temu dziwuje,

Rozmaicie w gowie swej sobie ruminuje.

Mówi: byoby za co walczy i murowa,

Musieliby nas obcy inaczej szanowa.

7 65 Mówi: gdybymy chcieli torem przodków swych i,
Moemy si bez wielu rzeczy w Polsce oby;
Chwalc Boga gorco, mamy wszytko w domu,

Nie przepacajc drogo rak chciwych nikomu.

Sa ywnoci wszelakie, jest srebro i zoto, . ,
°

jko

770 Nie potrzeba do cudzej ziemi jedzi po to, rodzi.

Sa sukna, sa pótna, sa zbroje i konie,

Moemy i do Turek nie posya po nie;

Nic po petercymencie gdy Avystae piwo,

Alakantu zna drugi nie pija jak ywo,
7 75 Mamazyjej. przecie yw, ba i zdrowszy bywa,

Niedba o sek, cho z pieprzem czsto nie uywa.

Koszt niepo-

trseboy.

Dobra bywa pieczenia górna w tustym wole

Take gska pieczona, a kapon w rosole

I wiea sztuka misa, albo cielcina,

780 Gowizna z chrzanem, smaczna z koprem jagnicina,

Prosie tuste pieczone, sonina w jarzynie,

W grochu; nie myli drugi nigdy o zwierzynie.

O ryb zawsze acno, gdy sadzawki w domu;

Ma dla swojej potrzeby i da moe komu.

785 Bez wielkich ceremonij yje w swej swobodzie;

Je, pije zawsze wesó, nie unie o godzie.

Pomiernie yjc w pracy prowadzi swe lata,

Nie dba o adna pomp marn tego wiata;

Na cudze nie jest chciwy, na swoim przestawa,

7 90 Przeto pan Bóg wszytkiego takiemu dodawa.

Ucieszne tedy wiejskie s wszytkie zabawy,

Zwaszcza ywot pobony, take te i sprawy.

Pomiemo
V potrawach.
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Któ to moe opisa tak sprawy rozliczne,

Któ je wyliczy moe wszytkie okoliczne?

796 Kto delicyje sodkie i poytki wielkie,

Kto uciechy wdzicznie mie i dostatki wszelkie?

Sam krasomówca mdry tego niewypowie,

A kto temu nie Mrierzy, niechaj si sam dowie.



ZABAWY ZIEMIANEK.

Staroytne zwyczaje, które w Polsce byy,

800 Kdy sa? co si dzieje? czyli ju zginy?
Gdzieby si o nie pyta, moje zacne panie,

Odpowiedzcie, prosz was, na moje pytanie.

Wiem, e was jest potrosze, co je pamitacie,

Jeeli takie byy, same to przyznacie.

80 5 One szczliwe lata, za waszej pamici,

Byy dobre, pobone, ludzie prawie wici
Kdy sa one czasy? one pikne panie?

Które zawsze przystojnie yy w swoim stanie.

One panie pobone, przestrzegay tego,

810 Aby z siebie przykadu nie daway zego,

W cnotach witych i pracach rady si kochay,

W których pobonie yjc, wiek odprawoway;

Nie w strojach ani zbytkach marnych tego wiata,

Jako teraz niektóre trawi swoje lata,

815 Ale si zawsze o to najbardziej staray.

Zby sobie i dziatkom dostatki zbieray.

Nie wszytko na grzbiet kady, eby je widziano

I bez miary, a nazbyt, o nich rozumiano.

Moe zay i strojów ale obyczajnie, Pomiernotó

-T- . I
. . , mdrych

820 JNie wynoszc si w pych, me psnjac szat marme. biaych gw*

Mdrze czyni niektóre szlachetne matrony, * nbiorw.

Prxy8toJii»

ycie.
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Które nie zbytnio dugie miewaj ogony.

Ale jako tych czasów zwyky czyni panie,

Jedna nad druga strojniej, mio patrze na nie.

826 Tylko ;e polityki niektóre nie znaj,

e dugie ogony nad zwyczaj miewaj,

Rtóremi wicej kurz, ziemi umietaj,

Ae i wstyd spomina, same si szargaj.

Kiedy idzie po bocie, uszarga si wszyka,

880 Trzewiczki i poczoszki i Ucha spódniczka.

Wic bogatych materyj na szaty szukaj,

A có po nich? kiedy je w niwecz obracaj,

Sprawiby sia za to, co si za ni wóczy.

Ach ho8]X)dynie, patrzc ae bol oczy.

886 Jeszcze wiksza, dla pompy, prowadzi si ka;<:,

A pachocy je bardziej nogami poinai.

Bo gdzie przez stopnie ciasno, wicej im zawadz,

Przez nieostrono, prdzej je w boto wprowadz.

We Francjej zwyczaj jest, e prowadz panny

840 Panie, zwaszcza które s pikne jak Dyjanny,

Ale tam nie masz mieci, prochu ani bota,

Xie zepsuje tam szaty ze szczerego zota.

Susznie, kiedy jest chora, trzeba j prowadzi.

Albo sobie podpije, e nie moe chodzi.

84 6 Bo niemasz we zwyczaju prowadzi zdrowego,

Tylko pann w taneczek, abo pijanego.

Kadyby mia wejrzawszy gani takie zbytki

I nieprzystojne ycia wykorzenia wszytki.

Przystojniejsze by rzeczy, u nas w Polsce, byy,

8 50 Zby panie pieszczoty takie odmieniy.

Nie zawsze ich zaywa, czasem, do roboty,

Zoywszy z siebie szaty, kosztowne klejnoty.

Porzdnie wszdzie dojrze i rozkaza sama,

Bojc si wszelkiej szkody i zych sów od pana.

Utrmu by.
tnia I Mkoda
m itroJMli.

fraaeaaUe.

Zb)rtui« ij-

rla w strojach

biaych gów
g«aU trarba.
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86 5 Kury i gsi sadzi, odsdza cielta,

A pod owieczki stare podsadza jagnita.

W Maju z owiec ozimia ka wen odbiera,

Wrzeniu znowu, gdy bd ciepa, si zawiera,

Szkody przestrzega w gumnie, take i w oborze

860 A nietylko w spiami ale i w komorze. ^)

Oww
stnydc.

865

Powinna kada ona, jak przyjaciel prawy

Mie w gospodarstwie swoje przystojne zabawy.

Jako sprawia nabiay, przdziwa i pótna,

Kozkazawszy czeladzi sama by ochotna.

Indyki i kapony, gsi w kojcu tuczy,

Chusty piknie poprawszy umie je posuszy;

Albo co je gotowa panu maonkowi,
Zby si podobao jego odkowi;
Kuchni niechc zaleca, bo to dobrze wiecie,

870 Po kuchmistrzach wam mao, sami to umiecie:

Jako wszelkie zwierzyny i ryby gotuj,

Powarzywszy, korzeniem rónym zaprawuja.

Na dobrej gospodyniej wszystek rzd naley.

Zwaszcza domowy, który przed oczyma ley. 2)

875

•SO

Kiedy jej da Pan Jezus malekie panienki,

Przystojna to zabawa pobonej maonki.
Aby je w cnotach witych wszytkiego uczya:

Czyta, szy, obyczajów piknych wywiczya.
Z modu kara potrzeba, by nie narzekaa,

Chceszli aby pociechy po nich doczekaa.

Take ostronie umiej i czeladzi rzdzi,

eby ci pan Bóg za nia ostro nie chcia sadzi.

Zabavy

dobrej

gospodynie;].

Dxor bona

Vri corona.

Goto*anie

potraw.

Wychowani*

diiatek.

Ridzenie

eseladti.

') Nota 12 w. 1172—1177.

*) Nota 13 w. 1178—1185.



64

Do tego paskich wczasów uprzejmie przestrzegaj

I wszelakim kopotom domowym zabiegaj.

88 5 Wszytko na tym naley u dobrej maonki,

Aby znosi umiaa mowe frasonki;

A m patrzcy na to, musi by askawym
I onie swej kochanej, przyjacielem prawym.

Wy, którecie ju dawno s gospodyniami,

890 e tak a nieinaczej, przyznacie to sami.

Ja sam tego niewiadom, ale tak rozumiem,

Gt>8podar8twa niewiodem, ani rzdzi umiem,

Dla tego te o wszytkim nie pisz szeroko,

Jeszczem bo sam niebywa w tych rzeczach gboko,
896 Ani te jeszcze niemam takiej gospodyniej.

ebym si móg nauczy gospodarstwa przy niej.

Teraz, e mao umiem, mog potym wicej.

Przy dobrej gospodyniej, nauczy si prdzej.

Zazna mi to moecie, co si w tym czujecie,

900 De które po trosze prawd miujecie.



ZBYTKI I FORTELE MIEJSKICH BIAOGÓW.

905

910

915

Dziwna rzecz jest, mój Boe, co teraz za lata,

Wszytko si odmienio, czy ju koniec wiata?

Jaka przystójno bya u ludzi cnotliwych,

Jaka szczero, pokora, onych pa wstydliwych,

Boja boa przykadem kademu kwitnca,

witobliwo, pobono w modlitwach gorca.

Panu Bogu suyy ustawnie, serdecznie,

Za to ich te na wszytkim bogosawi wiecznie;

W kociele nie na prónych rozmowach siaday,

Zego przykadu z siebie nikomu nieday.

Teraz adna pacierza nabonie nie zmówi,

Wicej jedna o drugiej plotek si namówi,

Ni o potrzebnych rzeczach abo o zabawach

Pociwych. Jak przedtym mieszczki yy w swych

[sprawach.

Kwitn lud miejski piknie swoja pobonoci.
Jako róa pachnica sw wdziczn wonnoci.

Pnystojne

iyeie miej-

skich biao-

gów staro-

dawnydi.

920

gkiclt.

Teraz mieszczki na zbytki wszelkie si puszczaj, zbytki bi»-

Przez co i mów swoich w niwecz obracaj, '*^'*^* ™*'i*

Ka sobie dodawa na stroje pienidzy,

Drugi prostak musi da, w tym zostanie w ndzy,
Choby si mia nieborak u ydów zastawi,
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Albo na dom u kogo wzi, przecie jej sprawi;

Jeli jej niepozwoli, bdzie si gniewaa

I do kilku dni z mem nie bdzie gadaa, *)

926 Na ostatek, jeeli urodziwa bdzie,

Wnet, przez bab, od kogo wszytkiego nabdzie.

W miastach wielkich, oprócz on i })anien radzieckich,

Woskich ludzi dostatnich, take i kupieckich,

Ujrzysz strojno w bawacie lada rzemieniczk,

980 acuszno i w sobolach: kaczmark, zotuiczk, m stroj*

Take córki w jedwabnych szatach, urobionych, rwMtafaiw-

W acuchach i w koronach dziwnie ozdobionych,'-*)

A co wito to insza musi jej by szata,

Co wesele odmiena, jaka wielka strata!

986 Bo jeeli obacza u wielmonej paniej *"*****°*^^

Szat nowa robot, to musi by na niej. , ttrojMh

Zawicie now foz albo opasanie. •lUcbelan -

kom.

Czapk, binde, manelle, wnet j na to stanie. ^
acno im to przychodzi, bo nie orz na to,

9 40 De, siedzc w kramikach, wyudzaj zoto,

Ze szlachecki stan niewie jako sie ma stroi,

Wszytko si mieszczkam znidzie, na zo szlachcie, broi.

Ju niejedn sromotnie o to zniewaano

I na ratuszu kara surowo kazano,

946 Przecie ony na to nic jakoby niedbaj, N^edne

Cho mowie od tego wielkie soszy daj,
o'nnit'nt-

Koniecznie, eby ostro w tem karane byy, oiwa« ku-

By si ni w czym szlachciankom nic nieprzeciwiy.
""''""•

Kiedy si bd stroi wedug przystojnoci,

96 Zaczym stan miejski bdzie w wikszej uciwoci.

') Nota 14 w. 1186-1189.

») Nota 15 w. 1190.

») Noto 16 w. 1191—1208.
I
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I lachciankam niemae okazyje daj,

Przez zbytki swe nikczemne, które w sobie maja;

Bo gdy widzi szlachcianka mieszczkw drogiej szacie,

To pana molestuje by ja te w bawacie

95 5 Nosi, takie i córki, niemasz czego chwali,

Trzebaby to z doprawdy bardzo mieszczkam zgani. ^)

Zbytnia

utrata rze-Sia takich jest mieszczan : onki przystroiwszy,

Szumno, letnik, paszczyk, czapk, wszytko jej spra- n»eni««« n«

r . imiy swoje.
[wiwszy.

Za sto abo za dwie, gdy potrzeba przypadnie,

9 60 U ydów zastawi, potym w lichwie przepadnie.

Kiedy za rok ydowi lichwy niezapaci,

Musi przeda leda za co i tak mamie straci,

Jaki koszt wielki, gdy to nowo sprawowali,

Znowu, czy maa szkoda, e poutracali?

9 6 5 wity Pawe, aposto prawdziwy Chrystusa, ^ ""«'•

', pierwssym
Spisa strój biaogowski , do T^onoteusa do Tymo-

W licie swoim jako doktor rzymski, najbliszy, **"•*• ^•

Przytym króla niebieskiego kanclerz najwyszy.

Czegoby rad zaniecha, lecz dla wzgorszenia,

970 Dla przykadu kocioowi i polepszenia

Ludziom, zwaszcza biaej pci, które sa skwapUwe

Ka zbytki, i mszczynie do zguby szkodliwe. ^iwuj
^

Grdy si mieszczka ubierze, sia to kosztuje, <"? sunom

Wicej nili szlachcianka, niech kto oszacuje.
* "*

97 6 Dobry mieszczce muchajer, niedrogi, turecki,

Nieh adamaszek przedni a wenecki.

Dobry czamlet abo te sukienka czerwona,

>) Nota 17 w. 1209—1254.

5*
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Kie aksamitna szata kosztownie robiona. ^)

Julia córka cesarza Augusta bya,

980 Ze si czasu jednego szumno ustroia,

Przysza do ojca swego, by go nawiedzia;

Niechcia do niej nic mówi, e tak strojno bya.

Gdy po ojcu Julia ten gniew zrozumiaa,

Nazajutrz si w podlejsze ubiory przybraa,

986 Do którego przyszedszy, nizko obapia;

Rzek jej : pikniej ci teraz nies wczora bya.

Kie tak si buczno w Rzymie niewiasty stroiy,

Ani zbytków, jak teraz, w on czas niebroiy,

A przecie na nie ostry sad postanowiono,

990 Chocia zbytków niewielkich srodze ich gromiono.

I w Polsceby potrzeba uczynió staranie.

Aby na to wydano surowe karanie.

Kiemoe by inaczej, urzd zordynowa,

A tych zbytków swawolnych ostro pohamowa.

996 Bo zbytek zy (a ile w ludziach) i szkodliwy,

A rzeczypospolitej bardzo jest zdradliwy.

Przeze wszyscy giniemy, al si Boe tego.

Ze srogo niekarzemy co ojczynie zego.

Kiedy bdzie porzdek pewny w ochdostwie,

1000 Sia ludzi nie bdzie zostawa w ubóstwie.

Kiechaj Mosciwa Pani i równa szlachcianka,

Wedug swej kondycje] nosi si ziemianka,

Take inaczej mieszczki, a ile uczciwe

Suebne, potym nierzdne i niecnotliwe;

1006 Bo sia niewstydUwych a stanu podego.

Co stroju zaywaj a nazbyt waszego;

Ale drugie niemaj stanu ani cnoty.

Maerobiiw

in Satur.

w Rtymie

surowo kara-

no o ibytki

biaogowy.

Za Arystot*-

iMa byt

arx%d na to.

Zbytki bar-

di« sakodli-

w« rx«c«y-

poapolitej.

Nieana co

Jest sslach-

eiaaka, co

Jest miesici-

ka w stro-

jach.

) Nota 18 W. 1255.



Wa si w szaty ubra, takowe niecnoty.

6ff

I

I to wspomnie niewadzi jakie zbytki w yciu,

1010 Jaki koszt wielki czyni nieprzystojny w piciu,

e mowie nie wiedza co ju czyni maja,

Wpadszy w ndz, z frasunku, prdko umieraj.

Po mierci ma swego, gdy wdowa zostanie.

Zaraz komoszek porzdnych z gbami dostanie,

1016 Co pragnienie miewaj albo rady mdlej,

Kada godzin tskni, gdy na zab nie leja;

Bo takowe niektóre obyczaje maja,

Jedna do drugiej kufle rzeko wytrzsaj,

Tak w piciu rozmaitym bardzo zbytnie yj,
102 Malmazyja, wino przednie, co najdrosze, pija,

Alakant, muszkatelle, wszytko trunki drogie:

Sromota na stan miejski czyni zbytki srogie.

Do tego rozmaite a nazbyt potrawy,

Czyli mao kosztuj do zwierzyn zaprawy?

i 02 5 Poyteczniejby mieszczce miso i jarzyna.

Do korzenia potrawa, nieli zwierzyna.

Insza kiedy gocie ma, albo przyjaciele.

Moe kilka pómisków nagotowa miele.

Rzecze : dla tego robi, ebym jada, pia.

103 Kie na to ci Bóg stworzy! Aby mu suya.
Dla tego jedz, by ya, póki boa wola,

Nie dla tego yj, by jada, bo to swa wola.

yj wedug natury, ta przestaje na mae,

A bdziesz zawsze miaa swoje zdrowie w cale.

108 5 Jest miara w kadej rzeczy, s pewne granice.

Które skoro przestpisz wszytka rzecz na nice.

Mieszczuchy

Jako zbytnie

yj% w picia.

Zbytek

w drogicti

trunkach.

Mieszczki

zbytki czyni
w potrawach.

Horatiug

Lib. I. Ser.

Sau I.

Podobniejby tak zbytnie y w szlacheckim stanie.

Przystojniej im we wszytkim i na to ich stanie.
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A niepokaecie mi, by tak yli hojnie;

1040 yj jako ziemianki, w skromnoci, przystojnie.

Trzeba temu zabiega dla Boga koniecznie,

Aby rzeczpospolita nieupada wiecznie.

Dosy bo na to czasu potrzeba dugiego,

Zatym koczc spuszczam to na kogo inszego.

1046 Nie raptem o nich pisa on mdry Salomon,

A niemóg ich opisa, a ja opisa mam?

StlaeheianU

wedug koD-

Ten skrypcik maoletniej experyjencyej, z»i*c«i«u

Zalecam do czytania ludzkiej prezencyej,

Mianowicie tym paniom co rady czytaj,

1060 Niechaj to, com napisa, za przestrog maj,

Aby ich niekarano; nieycz im tego,

Dlategora te niepisa o nich tak nic zego.

Mógbym sil, niechciaem pisa szerzej o tym.

Bym sobie u nich aski nienaruszy potym,

106 6 Gdyem od nich potrosze przyjani doznawa,

W niektórych rzeczach pewnych , ludzko im przyznawa-

;

I nieycz te sobie urzdu nad niemi

,

Wol jako i przedtym w zgodzie mieszka z niemi.

Nie mit-jcie, prosz, za ze, jeli co przykrego

1060 Pisaem, dla dobrego poytku waszego.

PANIE ZOILUSIE ABO RACZEJ OBMOWCO.

Zazdroci swej dogadzasz, bo chociaby zoto

W gb twoje pyno, rzekby e to boto.

Ja niedbam eby chwali. A to jako baczysz

Napisaem. Ty na swym poprawiaj jak racjzysz.
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DOPENIENIA
Z WYDANIA DRUGIEGO.

Tytu ten sam co w pierwszera, prócz daty 1648 r.

Na odwrotnej strome drzeworyt z herbem, nad nim tytu

:

NA PRZEZACNY KLEJNOT
ICH MM. PP. LIPSKICH.

pod nim za wiersze:

1065 Rycerskich mów sawnych, radnych gów z wymowa,

Mnych harcerzów, których krzy zdobi z podkowa,

Do tego i przeciwnym bystrolotne strzay.

Które nieprzyjaciela w serce umierzay?

Nó i widy, któremi niegdy rycerz sawny
107 Nieprzyjacioy gromi, wzi za klejnot dawny.

Znaczne bardzo Ich Mociów panów LIPSKICH dziea,

Od których swa obron cna ojczyzna wzia.

Na nastpnej stronie dedykacyja:



72

WIELMONEMU JEGO MOCI PANU

PANU SAMUELOWI

Z LIPIA LIPSKIEMU
PODKOMORZEMU KAJJAi^NIEJSZBOO KRÓLEWICZA JEGO MOCI

KABOLA BISKUPA POCKIEGO, STAROCIE YWIECKIEMU,

PANU MIOCIWEMU ETC.

PR2YTYM

ICH MOCIOM PANOM

PANOM ZIEMIANOM I GOSPODARZOM WSZELKIM
PRZY DOBRYM ZDROWIU DNI POGODNYCH YCZ.

Z ma sciencya uda si do tego wielkiego i za-

cnego nie grzeczy, bo magnoa magna decent, ale te

i pod kogo podlejszej kondycyjej podpa i onego za

patrona obra, nie do rzeczy, gdy suszna compensare

in alio gdzie jest defectwt tn uno. Dobrze uchodzi pa-

tronem jakim zacnym nadstawi wielkoci, kiedy czego

o mae jest. Mam ja za to, e i mnie dobrze wydzie

kiedy hunc p^renuem xng«nu met puUum ^) pod wiel-

mono W. M. P. |X)ddam, rozumiejc, e aaturam

pumilionis tnontis tuvobit magnitudo. Siy wprawdzie

sabe dowcipu mego cienkiego, ebym si tego nie wa-

y, upominaj , mówic mi deficies^ anteguam effictes: ale

wielmono i wspaniao twoja z jaka wielka zczona
ludzkoci , abym miao way si . zachca i przywabia,

cieszc mi: e/ficies, anteguam defeceris: zachcaj jawne

i sawne wielkich przodków twoich cnoty ; duchownych

:

arcybiskupów, biskupów, referendarzów, opatów; wie-

ckich: kasztelanów, wojewodów, starostów, sekreta-

rzów, wielkie i odwane dla mioci ojczyzny dziea,

których wszystka korona polska dobrze si napatrzya

') W pierwodruku paulu,,,
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a chronografowie karty swoje i owszem ksigi wielkie niemi

ponapeniali i pióra postp«ali, i rce pofatygowali. Umie-

li o tym powieda Strykowski, Paprocki, Okolski i na-

szej Akademiej wierszopisowie wiedza, jako przodko-

wie zacni W. M. P. dwigali na karkach swoich od-

wanych potnie mia ojczj^zn, synami jej prawdzi-

wemi by si poczuwajc i dotychczas dwiga i wspie-

ra onej nie przestaj, z tym si czsto deklarujc,

z czym i orator rzymski oywa si : consulamus honis,

praesentes fructus neglegamus, postentatt et glortae sen-

tiamtis^ id esse optimum putemus, quod erit rectissimum^

speremus^ quae volumus^ sed iiod acciderit feram.us^ cogi-

temus denicu corpus virorum fortium, magnorumque

hominum esse mortale^ animi vero mous et mrtutis glo-

riam sempiternam. Zaczym te ono ich pewnie nie mi-

no i bez wtpienia potkao, co tene ksiae oratorów

powiedzia: qui patriam. conservaverird ^ adiuverint^

auxerint^ Uli certum hahent in caelo ac definitum locum.

Lecz jeszcze wa si i powtóre z praca dowcipu mo-

jego pod cie skrzyde wielmonoci twojej podpa,
wiedzc o tym e wielmony jest, e szczodrobliwy

jest. A jeeli jabko jedno od kogo lichego komu
wielkiemu (jako Artaxerxesowi) dane na wielka mu
zarobio ask, bo i jabko wdzicznie przyjte i ch
ochotnie dajcego ukontentowana zostaa, tedy i mnie

nadzieja dobra, e ch moja zasugami powolnemi od

twojej wielmonoci wstrtu nie uzna, ale owszem do-

zna wszelkiej i ochotnej szczodrobliwoci. Pód za do-

wcipu mojego nie inszy jest, tylko rok ze czterech

czci zoony i wystawiony. Jako wiosna wiecem
piknie z rozmaitego kwiecia uplecionym ozdobiona,

jako lato gorce wielkimi skarbami, yznego zboa ubo-

gacone, jako jesie obfita smacznemi owocami hojna,
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jako zima przykra przedueem i nocami wczasowita,

krótko opisaem. Któr prac i zabaw tobie, miociwy
panie podkomorzy, za kold ofiaruj; rozumiem, e u cie-

bie uciech swoje i poszanowanie znajdzie. Wejrzye na

nie okiem wesoym i przyjmi rk ochotn. Przyt}!!! usug
moich powolno W. M. P. oddaj tego yczc:

Póki wiosna bdzie si zdobia kwiatami,

Póki lato i jesie swemi owocami,

107 5 Póki zima bdzie nam swym zimnem szkodzia.

Poty twa familia niech bdzie wiecia.



NOTA 1.

Po w. 292 wydania pierwszego czytamy w dmgiem:

Umiejtny ogrodnik paskie zioa- sadzi

W rozmierzane kwadraty, wierydarzom radzi.

' Czyni sztuki foremne, kompasy z bukszpanu,

1080 W które sadza rónych farb kwiaty tulipanu,

Sadza i literami sentencye róne,

Tytuy panów swoich, gdzie jest miejsce próne.

j Przystrzygaj pod miar bukszpan i bez woski,

i Korcipki równo wiaa, dla jagód, odnoski. ')

i NOTA 2.

w. 296 pierwszego wydania brzmi w drugiera tak

:

1085 Szparagi i karczochy, smaczne akoteczki.

i NOTA 3.

J
po w. 335 dodano w drugiem wydaniu:

C Albo te gdzie na lichej musi kondycyjej

Siedzie, koczcy swój wiek jak w penitencyjej,

To adnemu nie szkodzi, który szlachcic dawny

Z przodków swych, napisany wykad na to prawny.

!

') Oczywicie dla rjrmTi, zamiast: odnóki.



76

NOTA 4
po w. 346, w drugiem wydaniu jest nowy ustp w któ-

rym autor gorco przemawia przeciw wypuszcza-

niu majtków ydom w arend, który si tak

koczy

:

1090 I to jak mog cierpie panowie sadowi,

Jakby nienaloao nic ich urzdowi,

Co w miastach i w miasteczkach suby dopuszczaj,

Chrzeciaskiej czeladzi ydom nie zbraniaja,

Przez co jest wielka krzywda, wprzód Bogu samemu,

1096 Z brzydkich, nieznonych zbrodni zgorszenie kademu.

NOTA 6.

po w. 506 jest w drugiem wydaniu:

Smay w cukrze , kminkiem te posypane suszy,

Dla postów albo wotów, potrzebna rzecz uy.

NOTA 6.

po w. 548 jest w drugiem wydaniu cay nastpujcy

ustp:

Jakie pikne przezwiska cnym ziemianom dane

Od ziemie, które z królów, z przodków otrzymane.

1100 Który slachcic ziemianin? ziemskiej kondycyjcj

Dwa tytuy (eby kto wtpi z presumcyjej)

Ma, jeli jako szlachetne z przodków swoich plemi

I te jako dobry szlachcie , co nie ma swej ziemie,

Te ci nie jedni maj ziemi, wsi mieszczanie,

1105 A nie s we wsi szlachta, ni w miecie ziemianie.

Kto, jeli nie jest szlachcic, ziemie sobie kupi.

Za ziemianina way, kady go te upi.

I tego, komu dadz za jakie zasugi

!

Za szlachcica nie wa, chop jako i drugi:

1110 Szlachcic ma by szlachetny, nad wszelakie stany.
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Z przodków, z sawy, z postpków, z inszych cnót

[nazwany.

Jest sia miejskich ludzi, szlacheckie przezwiska

Uywaj czstokro i rzemiesniczyska

,

Dobrze rzemiesnikowi mie przezwisko na totcz,

1115 Nie na ski, szlachecka to, warowniej Kuklowicz.

Takowych tytulantów czsto bierzmowano,

By miejskiego, i cechów takim nie dawano;

Bo drudzy zbogaca si, cechów nie suchaj
Ni rajców, w kop, w dum, w tytuy ufaj,

1129 Na takowych sdziowie krzywo pogladaja,

Po kaletach si wicz, kiedy przypadaj.

NOTA 7.

Wiersz 623 w wydaniu drugiem tak jest zastpiony:

Pocie w korytach soli, dobra jest sonina,

Z grochem, szodra w Wielka Noc lepsza nii

[zwierzyna.

NOTA 8.

po w. 646 w wydaniu drugiem take:

Ale rzecz nie potrzebna, co woy rzenicy

1125 Wyganiaj na Slasko, trac po prónicy;

Tym drogo misa czyni w królestwie nie maa.
Trzeba tego zabroni rzecz doskonaa;

Niechaj sobie przyjedzie tak lzak i Niemiec

Po woy i kada rzecz, wszelki cudzoziemiec.

NOTA 9.

po w. 658 znajduje si w wydaniu drugiem cay ustp
dodany, który tak si zaczyna:

1130 I to nie rzecz: mieszczanom sia pozwalaj,

Ju si po wikszej czci do wiosek wnaszaja.
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Ztad niektórzy nie dbaj o porzdki miejskie,

e trzymaj zabawne gospodarstwa wiejskie.

Tak wiele mieszczan szlachta tych czasów nastawa,

1186 Cudzoziemskim zwyczajem, czy jakim, si stawa

W Polsce dla tego szlachty do potrzeby mao,

W województwach ich przez to sil zuboao:
Rzadko teraz w której wsi natrafisz szlachcica.

Jeeli mieszka, w ksiej, nie znajdziesz dziedzica,

1140 Któryby czasu kadej potrzeby wyprawi,

Syna swego, albo sam do boju si stawi,

(porównaj wydania pierwszego w. 345—352).

NOTA 10.

W wydaniu dmgiem w. 694 wyd. pierwszego koczy
si przecinkiem i potem rzecz tak dalej autor

wiedzie

:

Ile owi grzywowie, co czupryny w tyle,

Nosz, przód wygoliwszy, jak grzywy kobyle.

Wzili qutdem stary strój , za dugie upany
114 6 Wócz si w nich by flory, kasz si nad stany

:

Tylko to panom wielkim tak chodzid do rzeczy.

Statecznym i wspaniaym ,
czeladzi nie grzeczy,

Wsis mu na ko nie chyo, do po^ug nie rano.

Tucze si po kolanach, do taca nie snazno.

NOTA 11:

Po w. 750 dalszy cig w wyd. 2. tak si przedstawia:

1160 Kada rzecz w cen posza, drogoó uradzili.

Przez taksy niezwyczajne wszyscy pobdzili.

Kad rzecz beo umie na pó poszacowa,

A wszelakie towary co rok im taksowa.

Taks przybi w ratuszu, pod winami kaza,

1155 Aby si nie waeli nic droej przedawa,



79

Kady przeczyta, za co bdzie mia co kupi,

I tak nas nie bdzie móg nikt po miszku upi.

Jeli si kupcom niezda, niechaj tu nie woa
Takich towarów drogich, pastwa nie ubo.

1160 Postanowili uidem ju stapione sukna

Przedawa w sukiennicach dla trudnego kupna.

Kupi kto cztery okcie falendyszu sobie,

Dasz go do postrzygacza
,
jaka szkoda tobie,

Kiedy si zstpi okie, czasem i pi wierci,

1165 Z tego upan nie bdzie; a si w gowie wierci.

Krawiec go nie chce kraja, przyrzuci do prawa,

Ztad kopot niepotrzebny, u nas dzika sprawa.

I domowe wszelakie taksowa koniecznie.

Bo by nigdy nie byo bez drogoci wiecznie,

1170 Ustawi od roboty, bo ju rzemiesniey

Wicej ni rzecz kosztuje, bior po prónicy.

NOTA 12.

Po w. 860 czytamy w wyd. drugiem w dalszym cigu

:

W alembiku przepala prosta gorzaeczk

Z wina, z cukrem, z korzeniem, ziomi, na wódeczk.

Z róej, z gruszek konfekty, z cukrem w miodzie

[warzy,

1175 Z wini sokn narobi, z liw powida smay.
Ziele tatarskie w cukrze, skórki cytrynowe,

Smay kade osobno i pomoraczowe.

NOTA 13.

W wyd. drugiem po w. 874 nastpuj takie wiersze:

Ogrody w czas na wiosn kaza pozasiewa.

eby miay plewiarki plewic nad czym piewa.

1180 Zasia umie rozkaza saatki, nowinki,

Ogórki i malony, karczochy, jarzynki,

Wszelkie ogrodne raeczy i nasienia róne
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Zbiera, suszyó i schowa, wzuwszy w worki próne.

Lepsze swoje domowe, kupne oszukiwa,

1186 Darowne nie wiadome i to rzecz wtpliwa.

NOTA U.

Midzy w, 924 a 925 wtrcono w wyd. dnig. nastpujce

:

Albo drugie dla ma uczyni kazanie

Domowe, po kocielnym, prdzej ni niadanie,

Kiedy jeszcze ma ma jakiego bejana.

Wycignie go na co chce, hrubego kojana.

NOTA 16.

Wiersz 932 tak w wydaniu drugiem:

1190 W perukach, po francuzku dziwnie ozdobionych.

NOTA 16,

Po w. 938 dalszy cig wyd. 2. tak jest dopeniony:

acno im to przychodzi, bo ze zego piwska.

Owym co winmi szal z przyprawnego wiska.

Andburskie za wgierskie przyprawne udaj

,

Piwsko nie wykisiae, nie wystae daj.

1196 Do piwnic, do szynkarek, ze piwska rozdaj.

Morawskie wina sodz, ztd wielki zysk maj;
Ztd kamieniczne znajdziesz bogate kaczmarki,

Ze zego wiska strojne
,
pienine szynkarki

,

Czy dorz tego u nas? niektórzy panowie

laoo JeU co postanowi, zrazu tak surowie

Przyka, ^od winami; dugo tego bywa?

Zo im podaronki, — to za znowu bywa.

Przekupki , baby rzdz w rynku
,
przekupniowie.

Nie suchaj ustawy, wszyscy jak panowie.

1205 Trudno mie co w porzdku, gdzie urzd niedbay.
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Bo go aden iiie sucha, tak wielki i may.
Wszystk rzeczpospolita swa sprawiedliwoci

Niszcz , e tych nie karz swoja surowoci.

NOTA 17.

Ustp od w. 956 jest dopeniony w wydaniu drugiem

i potem dodany jeszcze nowy w ten sposób

:

Ztad kiedy córki maja jeszcze modoletne
,

1-210 To je po wosku stroi, cho te gadkoszpetne,

Gowy im ubieraj w francuzkie peruki,

Miasto wiczenia cnego, pobonej nauki.

A majaby dziatkom swym przykadem skromnoci

;

Jeszcze je samy ucz zbytecznej prónoci,

1215 Nic innego nie robi, tylko siebie stroj,

We drzwiach sie przedawaja, albo w oknie stoj.

Nu owe we swej wolej co nie s w karnoci

,

Ze dozoru nie maj , ni adnej pilnoci

,

To po domu szalej z nicHu i szafarki

12-20 Z kupczykami, z chopcami, z usnachty kucharki.

Ledwo szyj nie poami, czasem si popiwszy,

Czyni wielkie rozpusty, swój czas upatrzywszy,

Czasem te i w ogrodach na przechadzce kdy,

Skoków swych zaywaj, uciesz si wszdy.

12 25 Swawolniczki z niektórych panien si znajduj.

Ze takowe igrzyska bardzo im smakuj.

Które do lat przychodz: dawaj, panie ojcze,

Na szaty po francusku, nowym krojem, córce.

JeU na to nie masz zkd, tedy kto z kieszenie

1230 Dukatami pogaszcze, i da na noszenie.

Krawcy woscy nie wiedz, jako kraja maj,

Z polskieini na wendet, na tym si nie znaj,

6
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Podrapie 8ic nie jed«n, cho krawiec francuski,

Kiedy mu ka zmyla ju nie 8trój rakuski;

123 6 Jeli si nie obacz, wcznia niderlanski,

Mao i na tym bdzie, znowa i hiszpaski.

Naostiitek za czasem polsi po indyjski.

Napotym kto bdzie y po antypodyjski.

Zaraz Je za sziachcicii wyda obiecaj,

12 40 Posagi i wyprawy szlacheckie szacuj.

Lecz si szlachcie rozstidzi, co za fainiiej?

Bra za on nie równ, miejskiej kondycyjej?

Trafiaj si niektórzy, f.e pojmuj mieszczki,

Podejrzani bywaj, rón** onych wieszczki.

1846 I tak owe czekajc szumne si by widz.

Skoro »i postarzej i miejscy z nich szydz,

Zaczym posiawszy rutki, zejd w czasy letne

Ni nacz si nieprzydadz, bo z nich baby szpetne.

Jeeli któr dadz za szlachcica kiedy,

1850 Dostanie mieszczka ma, takie te i biedy,

Zniewagi podostatku wszdy zawsze bdzie,

Uciechy na pó z paczem, z kiem gdziekolwiek sidzie.

Nie pokazuj m na zjazd, ani na wesele,

Lada kto jej naaje i znieway miele.

NOTA 18.

Wiersa 978 brzmi w drgiem wydaniu tak

:

18 64 Nie atasowa suknia, kosztownie robiona.



SOWx\lCZEK
wyrazów obcych i przestarzaych.

UWAGA. Gdzie po wyrazie niema adnego znaku, tam nastpujca

potem liczba oznacza wiersze Supskiego ; po wyrazach pocho

dzcych z Jeowskiego, zaziiaczono to pochodzenie znakiem

J. Wyrazy nie znajdujce si u Lindego lub w innem zna-

czeniu podane, s oznaczone *
; p. znaczy przedmowa

;
/>. 2.

przedmowa do drugiego wydania.

adziatnskie kobierce, 434 — perskie dywany.

akkomodoira, p. — stosowa.

alakant, J. 774; 1021 wino hiszpaskie z AUkante.

animusz, p. — wspaniao.

andhurski, J. 1193 — z Oedenburga.

* haczniaga, 436 — obuwie kobiece.

* barwa ozimia, 181 — runo owcze z zimy.

bejan^ J. 1088 — pierwotnie wieo wstpiycy do uni-

wersytetu, ztad nieuk, nieokrzesany.

binda^ J. 938 — wstka.
bawat, 425, 426 — tkanina jedwabna, bkitna.

buczno, J. 987 — chepliwie.

burk^ 197 — bruk.

* burkownik, — na bruku siedzcy.

* chotczy, 446 — zamiast kotezy, czyli wózek okowany.

cign si, 459; J. 701 — wydawa nad stan; supa si.

cikmy, 291 trzewiki bez sznurowade i cholew.
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czamlM, J. 'dli — kamlot.

* (hfermraó, 8() — by obowijizanym.

delija, 390 suknia zwier/.chnia wcitep^o kroju.

* detoinkoira^, J. p. i 169 — zobowizywa.

drzetcce^ J. 94 — kopija.

falendyKz, J. 1162 — cienkie sukno holenderskie.

Ji<)raf J. 1145 - krepa, gaza.

fraszki, 408, "412 — mae rzeczy, bawideka, drobiazgi

kramne.

* /ttndotraó si, 210 - zabezpiecza si.

* yadkoszpetny, ./. 1220.

* (jromió, H5ft — bi zwierzyn.

* (/rzywfnrie, ./. 1 142 — ci, co g<»la preód gowy a z tyu

zapuBzczaja dugie wosy, jakby grzyw.
* Jiandlwraó^ J. b\ postpowa.

harcerz^ ./. 1066 halabardnik

hodowa, J. lól podlega.

* hospodtjn, ./. H24 - pan, tu w znaczeniu: Bóg.

* ja/(it. 426 - nikczemnik, niejio.

* jarz, 165 - jarzyna, zboe wiosennego siewu.

kaba, 410 — 8|)odnia suknia.

kaduki, 73 - dobra po zmarych bez spiulkobicrców,

a nie zapisane testamentem.

karazyja, 423 — wedug Lindego: gatunek sukna.

karwaka, 390 — gatunek sukni.

kaaa si, ,/. 1145 — podkiisywa si.

kuy kaba, 410 - kaUnt /. si.itk.iwf^i czy .iiii-owc)

tkaniny.

kojan, 1189 — nicpo.

kopimiak, 360 — sznfci zwierzchnia od deszczu, be/.

rkawów.
* koziorecj J. 593 — konstelacya : kozioroec.

letnik, J. 9, 58 - letnia suknia.
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* letny, J. 1246 — doletni.

liszka, 352 — lis.

lundysz, 424 — cienkie sukno angielskie.

acttszno, J. 930 — w acuchach.
mamazyja, J. llb, 1020 — wino sodkie, greckie.

numeki, J. 938 — bransoleta.

"^ nszkulancyja, J. 296— mieszaniny do jedzenia, prawdo-

podobnie saaty z rónych warzyw.
'^ innoho, J. 54 — mnogo, ariele.

moderowa^ J. 708 — miarkowa.
* muchajer, J. 975 — materya nie atasowa,

mmzkaella, J. 1021 — gatunek wina' z Grecyi.

* naplata (chciwe rce), 510 — napycha.

niderlanski, J. 1239— z Niderlandów, dzisiejszej Hollandyi.

* niepozytni, 406 — niepoyteczny.

nietviad(>my, 219 — niewiadomy.

noioinki, J. 293 - nowalijki.

obapia, J. 985 — obejmowa.

omy.Hny, J. 491 — rozmylny. -

opatrywa, 209, 274 — zabiega o co.

opatrzenie, 196 — zabezpieczenie bytu, utrzymanie.

* pmitencyja, ./. 1087 — zakad karny.

petercymt, J. — gatunek wina z Malagi. Nazwa po-

chodzi z hiszpaskiego, w którym _ Fedro Jime-

nes" oznacza najlep.szy gatunek Malagi, a „cimen-

tado" — oddzielanie, oczyszczanie. Niema ona nic

wspólnego z cynamonem czyU cymentem, który

po hiszpa-»ku nazywa si: ^casia'^.

* pima, 409 — tu w ogóle: wonnoci.

podczas, 35 — niekiedy.

podoki^ 92 — ogony powóczyste kobiecych sukien.

potrzeba, J. 1136 — wyprawa wojenna.

powaka, 248 gniotka chleba.
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powiadomi/, J. 75 — wiadomy.

prawie, 334 — prawdziwie.

przekada sif, 89 — sadzie* si.

przez, J. 585 — bez

przyczynia si, 316 — robi sobie zasób czego, przy-

sporzy sobie czego.

przystaw, p. — osoba oddana do usug posa, urzdnik.

przystojny, J. 254 — porzdny.

pszczelnik, J. 444 — miejsce gdzie ule stoj, ogrodzone

lub nie, ale boz pola przeznaczonego dla pszczó,

co ju stan -wi pasiek.

rakuski, J. 1234 — z Rakuz, pastwa austr\'jackiego.

rolniczka^ 294 — ona rolnika.

ruminowaó, 606 — rozbiera w myli.

Rusniacy, 3, 12, 17 — Rusini.

rzd, J. 86 — ad.

saltkiy J. 435 — dim. salt — skok.

sek, J. 776 - wino z poudniowych krain przycln>-

dzace, nie sodkie.

siapa si, 78 — wóczy si.

snazno, J. 1149 — niezrcznie, niesprawnie.

soszy, J. 946 — kara.

spókowa, J. b — towarzyszy.

strawi, 460 — zuy.
szaraty 398 — raaterya jedwabna i^olskim czerwcem

barwiona.

szara, 397 — krajowe sukno szarej barwy.

Szoty, J. 330 — Szkoci.

uwty, 409 — kitajki.

tor, 184 — kolej, porzdek.

Hsnacht, J. 1219— z uieni. Hausknecht, pacioek ruicjski.

wczasowity, .1. p. 2. — dajcy wypoczynek.

wendeta, J. 1232 tiirg.
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iryMtarz, J. 337 — wyklty.

iczgorszenie, J. 969 — zgorszenie.

wzór, J. 303 — grunt zorany.

zahaicy, p. 139, 142, 190, 258, 202, 329, 363 zajcia.

zajczyyia, J. 628 — miso zajcze.

zasuony, J. 626 — wysuony.
zazyna, 236 — a.
zni si, J. 942 — zdarza si.
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